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Talkhishul Hahir

#r ,Kla

KITAB FIA.II

i??r r:4u'u ,f o'b}U; n; -ttlo
, .a

i, -^L k i'c" 'fy gG ?'u rv, ;r'iit Jb'";t,
,p r-,vl k ti',.;.: g* e k e,,Urt;it .w.

,4 ; C;- ul;t:,, t[:r;. JGr P eL ; At i.z,b''s:r
1195. Perkataan penulis: Dturunkannya kewajiban

hali pada tahun kelima Hijriyah, namun Nabi S
menangguhkannya tanpa halangan, karena beliau berangkat
ke Mekkah pada tahun ketujuh untuk qadha' umrah tanpa
mengerjakan haji, sementara penaklukan Mekkah pada

tahun kedelapan, dan beliau mengutus Abu Bakar sebagai

amirul hajj pada tahun kesembilan. Kemudian beliau berhaii
pada tahun kesepuluh, dan setelah itu beliau masih hidup
selama delapan puluh hari hingga akhim5n beliau

meninggal,

Hal-hal yang disebutkannya ini disepakati oleh para ahli siroh,.

kecuali pensyari'atan haji pada tahun kelima ada banyak perbedaan

pendapat mengenainya, karena dalam kisah Dhammam disebutkan
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Talkhishul Habir

tentang haji. Abu Al Famj bin Al Jauzi di dalam At-Tahqiqt karyanya,

setelah hadits lbnu Ishaq dia mengutip: Muhammad bin Al Walid bin

Nuwafi' menceritakan kepadaku dari Kuraib, dari Ibnu Abbas, mengenai

kisah Dhammam: Bahwa Syarik bin Abu Namir meriwayatkannya dari

Kumib, di dalamnya dia mengatakan, "Bani [Sa'dlz mengutus

Dhammam pada bulan Rajab tahun kelima.

Ibnu Abdul Hadi3 berkata, "Aku belum menemukan riwayat ini."

Yang lainnya mengatakan, "lhr riwayat Al Waqidi di dalam ,4/

Maghazi."

Adapun redaksi "Dan setelah itu beliau masih hidup selama

delapan puluh hari," yakni di Madinah sekernbalinya beliau dari

melaksanakan haji, karena selesainya pelaksanaan haji tersebut pada

tanggal tiga belas Dzulhijjah, sedangkan Nabi $ meninggal pada tanggal

dua belas Rabi'ul Awwal menurut riwayat yang masyhur, atau diartikan

sesuai zhahimya dan dilandaskan pada pendapat yang menyebutkan

bahwa beliau meninggal pada hari kedua bulan Rabi'ul Awwal.

Demikian pendapat yang dipilih oleh Abu Ja'far Ath-Thabari dan yang

lainnya.

t31991 Abu Ubaid meriwayatkan dari Hajjaj, dari Ibnu Juraij,

bahwa Nabi $ masih hidup selama delapan puluh hari setelah turunnya

ayat, " Pada hari ini telah Kusernpumakan unfuk kamu agamamu." (Qs.

AlMaaidah [5], 3).

Adapun pensyariatan haji, pengarang sendiri telah menegaskan

di dalam krtab As-Si5nr, bahwa haji disyari'atkan pada tahun keenam,

I
2

At-Tahqtq fi Ahadits Al l{hilaf,2/179.
Di dalam naskah aslinya dicantumkan "As'ad", sedangkan yang dicantumkan

ini dari naskah 3 dan ,.

Tanqih At-Tahqlq, 2 /397 .
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kemudian dia mengatakan, "Suatu pendapat menyebutkan, bahwa haji

disyari'atkan pada tahun kelima.'

An-Nawawi menukil di dalam Syarh Al Muhadzda# dari para

sahabat kami, bahwa haji disyari'atkan pada tahun keenam. Pendapat

ini dishahihkan oleh Ibnu Ar-Raf'ah. Pendapat lain menyebutkan:

Dis-uari'atkan pada tahun kedelapan. Pendapat lain menyebutkan: pada

tahtrn kesembilan. Demikian yang dikernukakan di dalam Ar-Raudhah,s

dan dikernukakan oleh Al Mawardi di dalam At Ahl<am As'

Sulthanigtgh.6 Pendapat lain menyebutkan, bahwa haji disyari'atkan

sebelum hijrah, demikian yang dikemukakan di dalam An-Nhayah.

Pendapat lain menyebutkan: Disyari'atkan pada tahun kesepuluh.

Pendapat lain menyebutkan selain itu.

' Hadits "Islam dibangun di atas lima dasar."

Muttafaq alaih dari hadits lbnu Umar. Keterangannya telah

dikernukakan di dalam pembahasan tentang puasa.

j* lnr Jt rt+r,aV i.t q* lrv. .] -r I qr

.:o7:t'g'k lttly,urfu 6 s-,Jut *) *v?rt
1196-t32001. Hadits lbnu Abbas, "Rasulullah S

menyampaikan pidato kepada kami, beliau bersabda,,!,!' (,5U

'€t'!+ |-K hrl:y. 'Wahai manusia, sesungguhnya Nlah telah

mewajibkan haji atas kalian.' Lalu berdirilah Al Aqra' bin
Habis lalu berkata, 'Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?'

Al Majmu',7/70.
Ra udha t A th-Tha li bin, 10 / 204.
Al Ahl<am As-Sulthanil4nh, h. 202.

4

5

6
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Beliau menjawab, ' 'Jika aku katakan gd, maka waiib

demiWan, dan jiwa diwajibkan demikian maka kalian tidak

al<an akan melakukannya dan kalian frdak akan mampu

melal<sanakannya. (Kewajiban) haii han5m satu kali.
Barangsiapa yang menambah, maka dia melaksanakan

amalan tambahan.'"

AhmadT dari hadits Sulaiman bin Katsir dari Az-Zuhri, dari Abu

Sinan Ad-Duali, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi ini.

Di bagian akhimya dia mengatakan (dengan redaksi), "Maka dia

telah mang*jatan amalan tambahan."

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud8, An-Nasa'i,9 hnu Maja[10

dan Al Baihaqilr dengan lafazh seperti yang sebelulnnya. Ada jalur-jalur

periwayatan lainnya dari Az-Zuhri.

t32011. Al Hakiml2 dan At-Tirmidzil3 meriwayatkan slahidnya

dari hadits Ali, namun nnadnyaterputus.

' 132021. Asalnya terdapat di dalam Shahih Muslinla dari hadits

Abu Hurairah.ls lafazhnya: "Rasulullah $ menyampaikan pidato

kepada kami, lalu beliau bersabda,

7 Musnad Al Imam Ahmad, T/255. Di dalamnya disebutkan (dengan lafazD' #
tiasti(&nngsiap !/ang menambh, mala itu adalah amalan bmbahar).

Sunan Abu Daud, no.1727.
Sunan An-Nasa' i, no. 2620.
Sunan lbni MaJah, no. 2886.
As-Sunan Al Kubra, 4/326.
Musbdnk Al Hakim, 2 /294.
Sunan At-Tirmidzl, no. 814.
Shahih Muslim, no. 1337.

Q/333.

8

9

10

11

t2
13

t4
15
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V lG ,yf ,l"p; Jut drLli dt #\, a; ii;Or 6 u

t .":t |4j r ,* ) :Ju" ,Gtfr iv "L'.3i ti,r ;;1
'$; c ;;3; ,,Sv ; ,:rLLLt

'Wahai manusia, Allah telah mauajibkan haji atas kalian, maka

hendaHah kalian mengerjakan haji.' lalu seorang lelaki berkata,

'Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?' Beliau terdiam hingga [orang

itu berkatall5 tiga kali, lalu beliau bersabda, 'Jika aku katakan g,
nisca5n wajib dernikian, dan tenfu kalian tidak akan mampu.'Kemudian

beliau bersabda, 'Biarkanlah aku pada apa jang aku tinggalkan kaliad."
alhadits.

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'ii7, lafazhnya: *Dan jiwa

diwajibl<an (demikian), mal<a kalian tidak akan dapat melaksanakannya."

82031. Hadits ini ada syahidnya dari hadits Anas di dalam

riwayat Ibnu Majah,l8 lafazhnya: Dia berkata, "Flasulullah $ bersabda,

'Diwajibkan haji atas l<alian.'

lalu dikatakan, 'Wahai Rasulullah, apakah haji pada setiap

tahun?'

Beliau pun menjawab, 'Jika aku katakan 3m, niscaSa wajib

dernihian, dan jika diwajibkan demikian maka kalian tidak akan mampu

melakanakann5n. Dan jika kalian tidak melaksanakannja maka kalian

akan diadzab'."

Para perawinya (di dalam sanadnya) tsiqah.

16 Di datam naskah aslinSn dicantumkan (dengan lafazh): rjui (mereka berkata).

Adapun yang benar dari 3 dan r.
L7 Sunan An-Nasa'i, no. 26t9.
18 Sunan lbnu Majah, no. 2885.
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lgzL4l.Al Hakimle dan At-Tirmidzi2o luga meriwayatk an sSnhid

n5n dari hadits Ali, namun sanadnya terpufus.

'* P *"i"€'* t:-5 :Ly.[rr.o]-r r rv

.tr,-,!' * r)d'6b ; € * 6i rta$t

LtgT-132O51. Hadits: 'Anak kecil mana pun' Wng
mengerjal<an haji kemudian dia baligh, maka wajib atasn5m
haji Islam. Dan budak mana pun yang mengerJakan haji
kemudian dia dimerdelalan, maka wajib atasnya haJi Islam."

Ibnu Khuzaimah,2l Al Isma'iti di dalam Musnad Al A'masy, Al
Hakim,22 AI Baihaqi,zs hnu Hazrir?4 dan dia. menshahihkannya, serta

Al Khathib di dalam At-Tbrikh,zs dari hadits Muhammad bin Al
Minhal,dari Yazid bin Zurai' dari Syu'bah, dari Al A'masy, dari Abu
Zhabyan, darinya.26

fibnu Khuzaimah berkata, "Yang shahih mauquf" Dia juga

mengeltrarkannyazT dari riwayat lbnu Abu Adi dari Syu'bafi1.28

re lufi.sbdnk At Haldm. 2/293294.
2o Sumn Abnmrldl, no. 814, dan dia mengatakan, "Hadits Ali adalah hadits

hasan gharih"
2t Shahih lba l(huatmah, no. 3050.
22 Mt sadnh N Haktm, 1/81.
23 As^Swan N Kubn,4/SZS.
u Allutblplta,T/M.
25 Tathh kghdad,S/2}9.
26 Yakni Ibnu Abbas g.
z7 Shahth tbni l{huzaimah,setelah hadru no. 8050.
z8 Apa yang di atara dua tanda hurung siku tdak terdapat di dalam naskah

aslinya, sedangkan pencanfuman ini dari nasloh g dan ,

.7
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Al Baihaqi29 berkata, "Muhammad bin Al Minhal m*marfu.
kannya sendirian, sementara Ats-Tsauri meriwayatkannya dari Sylr'bah

secara mauquf"

Aku katakan: Tapi itu diriwayatkan dernikian oleh Al Isma'ili dan

Al Khathib, dari Al Harits bin Suraij, dari Yazid bin Zaid, sebagai

mutaba'ah untuk Muhammad bin AlMinhal.

Kebenamn mar{u.nya dikuatkan oleh apa yang diriwayatkan

oleh Ibnu Abu Syaibah di dalam lVfUshannafnya3o' Abu Mu'awiyah

menceritakan kepada kami dari AIA'masy, dari Abu Zhabyan, dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Hafalkanlah dariku, dan janganlah kalian

mengatakan, Ibnu Abbas berkata'." lalu dia menyebutkannya.

Zhahimya bahwa ia mernalrsudkan hadits iht marfu', karena

ifulah dia melarang mereka menisbatkannya kepadanya.

IS20S\.Diriwayatkan dari Jabir yang DiriwaSntkan oleh Ibnu

Adi31 dengan lafazh: "Jika seorang anak kecil mengerjakan suafu haji,

maka dia masih memiliki ka,ruajiban haji lainnya." al hadits. Sanadnya

dha'ill

l32}7l. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud di dalam Al MamsiFz

dari Muhammad bin Ka'b Al Qarazhi yang menyerupai hadits lbnu

Abbas, secara murcal. Di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak

diketahui identitasnya.

'* ,E *t {t \t J. 'fi ,rp.[rr .,r]- t t l,r

.Ut;t ltj : )u;J".j;r *'3
2e As-Sunan Al Kubm,5/t79.
3o Muslnnnaf lbntAblsialbh, no. 1t[87.
st Al l<amil tt Adh-Dhu afa', 23/W.
32 Mansil Abl Daud, no.l27.
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1198-132081. Hadits: Bahua Nabi g ditanya tentang
penafsiran as-abiil, maka beliau pun bersaMa , " (Yaifu)
bekal dan kendaraan."

Ad-Daraquthni33, Al Hakim34 dan Al Baihaqi3s dari jalur Sarid

bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi $, mengenai

firman Allah Ta'ala, "Mengerjakan haji adalah manusia

tahadap Allah, Wttu (bagil orang yang sanggup mengadakan perjalanan

ke Baituttah." (Qs. Aali 'lmman [3]: 971. Dia berkata, "Dikatakan,

'Wahai Rasulullah, apa itu as-sabiil?'Beliau bersaMa, UlTtlti3rlJr
'(Yaitu) bekal dan kqldaraan."'

Al Baihaqi berkata, "Yang benar dari Qatadah dari Al Hasan

adalah mursaL" Yakni Snng Diriwayntkan oleh Ad-Daraquthni, dan
sanadnya shahih hingga Al Hasan, dan sa5n tidak melihat yang maushul
kcuali hanln asumsi.

Diriayatkan juga oleh Al Hakim36 dari hadits Hammad bin
Salamah, dari Anas juga, hanya saja yang meriwayatkan dari Hammad
adalah Abu Qatadah Abdullah bin Waqid Al Harrani, yang mana Abu
Hatim3T mengatakan, "Dia ifu munkarul hadits."

132091. Diriwa5ntkan juga oletr Asy-Syafi'i,38 At-Tirmidzi,3e Ibnu
Maja[4o dan Ad-Daraqutturlal dari hadits Ibnu umar. At-Tirmidzi
mengatakan, "Hasan." Yaifu dari riwayat Ibrahim bin yazid Al Khuziy

33 Sunan Ad-Danquthni, 2/216.
u Mtstadnk N Hakim, 1/442.
35 k.gunan Al Kubn,4/930.
36 Musadnk N Hakim,l/442.
37 Al Jarh wm AbTa'dil, 5/191. dia berkata, "Mereka memperbincangkannya,

munkarul hadit, dan haditsnya hilang."8 MusnadAtlmamAsy-S1afi, h. 109.
39 Sunan At-nrmdd, no. 813.
40 Sunan lbnt Matah, no.2596.
4l Sunan Ad-Danquthni, 2/ZlT.
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yang rnana Ahmad42 telah membicarakan laedibilitasnya, sementara

An-Nasa' i€ mengatakan, "Haditsnya ditinggalkan. "

t321ol. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majahs dan Ad-

Daraquthni4s dari hadits lbnu Abbas, dan sanadnya juga dha'if.

132111. Diriwayatkan juga oleh hnu Al Mundzir dari perkataan

Ibnu Abbas.

13212-32161. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni6 dari

hadits Jabir, dari haidts Ali bin Abu Thalib,47 dari hadits Ibnu Mas'ud,48

dari hadits Aisyafi,a9 dan dari hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari

kakeknya.so Semua jalur periwayatannya dha'if.

Abdul uaqsl mengatakan, "sesungguhnya setnua jalur

periwayatan nga dha'if"

Abu Bakar bin AI Mundar berkata, "Tidak ada hadits yang

musnad dalam hal itu. Yang shahih dari riwayat-riwayat itu adalah

riwayat Al Hasan yarry mural.

,J$ '&', ia bt Jb fi e::, ,Ly [rl r v] - r r r r

tLe 'rf (#) :f t":v !t r"Jr Vlf;,t

42 AlJarh sua At-TaAil,2/146-
43 Ktbb  dh-Dhubk' wa Al Mahtkin,h.74.
4 Sunan tbni Maiah, no.2897.
$ Sunan Ad-Danquthni, 2/218.
46 tbid,z/2ls.
47 op.dt,2/z].g.
'r8 op.cit,2/216.
4e op.dt,2/217.
so op.dt2/215.
5t AlAhltam N Wustha,2/258.

10
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Ll99-132171 Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi &
bersaMa, "Janganlah seseorang mengarungi lautan kecuali
unfuk berperang, atau melaksanakan umrah, atau
melakanakan haji."

Abu Dauds2 dan Al Baihaqis3 dari hadits Abdullah bin Amr

secara marfu', dengan tambahan: "Karena di bawah laut

terdapt api, dan di bwh api tudapat laut."

Abu Dauds4 berkata, "Para perawinp tidak dikenal."

Al Khaththabiss berkata, "Mereka mq-dha ifl<an snadnya."
' Al Bukhari56 berkata, "lni bukan hadib shahih."

t32181. Diriwayatkan juga oteh Al hzzaFT dari hadits Nafi' dari

Ibnu Umar secara marfi,t'. Di dalam sanadnya terdapat Laits bin Abu

Sulaim, dia itu dha'if

Perhatian:

Hadits ini bertentangan dengan hadits Abu Hurairah yang

disebutkan di permulaan kitab ini mengenai pertanyaan para pemburu:

"Sesungguhnya kami biasa mengarungi lautan dan kami hanya

mernbawa r"dry, air." Dan mereka tidak diingkari.

t32191. Ath-Thabrani di datan Al AuattFs meriwayatkan dari
jalur Qatadah, dari Al Hasan, dari Samurah, dia berkata, "Para sahabat

Rasulullah $ berniaga di laut."

52 Sunan Aht Daud, no. 2489.
53 As.gunan Al Kubm,4/3y.s tQ/sgal.
55 Ma'alim As-Sunan, 3/359.
56 ,As.1unan N Kubm, karya Al Baihaqi, 4/3U.
s7 MukhasharZarntd Al &zar, no.7299.
58 Al Mu'Jam Al Ausath,no. 3317.

11
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l,r j; u;rhf ,f,c i'q* ,Ly [rrr.] -\ Y. .

W;:i,r'yv';:l ,irar 3J* UG ol ,U* 6- :'i Jv i-') t'
.ii,r lt 

"Ju,*iy S<jt. Jp: & Ed, u
1'200-132201. Hadits Adi bin Hatim: Bahwa Nabi C

bersabda kepadanya , " Wahai Adi, Jika hidupmu Paniang,
nisr;a5n engl<au al<an melihat wanita lyany bepergianltt dari

Al Hirah hingga thawaf di Ka'bah tanpa merafi takut (apa

pun) kecuali Nlah.'Adi berkata, 'Lalu aku melihat hal itu."

Al Buk*rari60 dari haditsnya dengan rdaksi ini dan lebih lengkap

darinya. Diriwayatkan juga oleh Ahmad,6l Ad-Daraquthni62 dan Ath-

Thabarani6s dari beberapa jalur.

l322Ll. Diriwayatkan juga oleh Abu Bakar NBrlu,ar dari hadits

Jabir bin Samurah.

Perhatian:

Mereka berdalih dengan hadits ini dalam menyatakan bahwa

penyertaan mahrom bukanlah syarat. Sementara Ibnu Al 'fuabi

mengartikannya, bahwa Nabi $ tidak menyampaikan berita gembira

kecuali yang baik di sisi Allah. lalu ditanggapi, bahwa khabar mumi

fidak menunjukkan pernbolehan ataupun lainnya, karena telah

59 Di dalam naskah aslinya dicanhrmkan, ',F'j fterangkat). Yang benar dari

naskah s dan r serta Shahih N Bul<had.

6o Slzahth Al Bukharl, no. 3595.
6r Musnad Al Imam Ahmad, 4/257, 378.
62 Sunan Ad-Danquthni, 2/22L.
63 N Mu lam Al ltabtr, Jy L7 /no. 138 dan 223.
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diriwayatkan juga secara shahih larangan Nabi $ untuk mengharapkan

kernatian, dan shahih juga:

lg2zzlbahwa beliau $ bersabd a, fi ,yt, * ,j; bUt i;61
LJ(( "-* 1 U- ,llyt hrJ, " Tidak akan tujadi kiamat hinssa ada

seseorang yang meleu,nti kuburan orang lain lalu dia berkata, 'Duhai
kiranya aku bemda pada posisirya'."64 Namun ini tidak menunjukkan

bolehnya mengharapkan kematian yang mernang dilarang itu, tapi ini
merupakan berita tentang akan ter;adinya hal tersebut.

'f:: *v \t,* fr)'nfi :\t- [rr vr] - r r .,r

,:&*y.*l6t 'rf }VGb; rl ,",i;'ry-I i,is
.{*lUir:t, oY, t-:r*irz o1'c4t

L2OL-132231. Hadits: Diriwagratkan bahwa Nabi C
bersabda, 'Eknngsiapa Wng frdak turtahan oleh penymkit
atau kesulitan yang mendesk atau penguaa lnng lalim
namun dia tidak mengerjal<an haji, mal<a hendaHah dia mati
jil<a mau sebagai *orang 5Tahudi dan jilra mau sebagai
*onang nashrani-"

Hadiis ini disebutkan oleh Ibnu Al Jauzi di dalam Al
Maudhubt6s

Al Uqait166 dan Ad-Daraquthni berkata, "Tidak ada sesuatu pun
yang shahih dalam hal ini."

u SAanin Al Bul<hari, no. 7115, TtZl hn Shahih lvfislim,4/1291/no.157, dari
Abu Hurairah rg.

65 N Maudhu btl<aryalbnu AI Jan:i, 2/ZO9
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Aku katakan: Hadits ini mempunyai beberapa jalur periwayatan.

Pertama:

132241. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur di dalam .4s-

Sunan,.Ahmad,67 Abu Ya'1a58 dan AI Baihaqi5g dari beberapa jalur,

dari Syarik, dari Laits bin Abu Sulaim, dari Ibnu Sabith, dari Abu

Umamah, dengan lafazh: "Barangsiapa lnng tidak tertahan oleh

penyakit atau kepeduan lrang mendesak ..." sisanya seperti itu lafazh AI

Baihaqi.

tafazh Ahmad: "Barangsiapa mempunyai kelapangan lalu dia

mati dan belum mengerjakan haji..." al hadits. Larts dhafi sementara

. Syarik hafalann5ra buruk. Sufuan Ats-Tsauri menyelisihinya dengan

meriwayatkannya secara mutsl. DiriwaSntkan juga oleh Ahmad di

dalam Kitab Al Iman karyanya dari Waki', dari Sufuan, dari laits, dari

Ibnu Sabith, dia berkata, "Flasulullah # bersabda, \l',"t; 4- I U
i*J'z*b "Barangsaw mati dan betum mengerjal<an haji 5nng mana

dia tidak terhalangi dari itu oleh parynkit Snng menahan(nW) atau

pexlguasa Wng lalim atau tmng mendesak..." dia

menyebutkannya secara murcal.

Demikian juga lbnu Abu SyaibahTo meriwayatkannya dari Abu

Al Ahwash dari Laits secara mursal.

65 Aku tidak menemukan lafazah ini padanp, sementara di dalam 4/348
disebutkan redaksi: "Dan ini diriwaptkan dari Ali secerra mauquf Diriwayatkan
juga secara matfu'darljalur yang lebih baik dari ini."

67 Yaitu di dalam Kitab Al Iman karya Imam Ahmad, sebagaimana di dalam z4l

hdrNMunir6/41.
68'Aku fidak menernukannya, kemungkinannSa di dalam At Kabir wallahu alam.
69 ,4s-,1unan Al Kubm(2/3%L
7o Muslnnmf lbnu Abu Syalbh, no. 1z[45.

14



lrn,;tii ri,rj:iL i ,Gy, ly sJ i * * [rrr"1
U;t ,*.t;; \f €.trd'cr:; ol *L si ,:d;-ili 

1r' *i e'ei
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TalkhishulHabir

Abu Ya'la mengeluarkannya dari jalur lain dari $Brik yang

menyelisihi sanad pertama, perawinln dari q/arik adalah Ammar bin

Mathar, dia dln'if,

Kedua:

132251. Dari Ali bin Abu Thalib s@ara nar{u'; "Elamtgsbp
nwniliki bel,ral dan kadaman 5ang dapt manganbrlannSa ke kitullah
natnut dh fr&k magqfrrlan fnii, nnb hq*klah db rnati s&agai
wrary gahdi abu sanng nashnni." Dernikian ih.r, karena Allah telah

berftrman di dalam Kitabqn, " Magafizlan laii dahh kewjibn
nmnusb tuhdap Allah, Witu (bgi) onng 5ang a nfi1up magadal<an
pqiaAnan ke kitullah." (Qs. Aali 'lmraan [3]: 97).

Driwayatkan oleh At-Tirmi&i7l dan dia rpengatakan, "Gharib."

Sanadrya diperbincangkan. Sementara Al Harib dinihi dha'it dan Hilal

bin Abdullah Srang meriwayatkannp dari Abu Islraq, fidak dikenal.

hmhim Al Harbi ditry" mengenairyn, dia pun balik bertangn,

"Siapa itu l-lihl?"

hnu Adi72 berkata, "Dkenal dengan hadits ini, namun hadits ini
tidak terpelihara."

7t $nan At-Tirmidzi, no. 812.
72 Al lGmitka4n 6nu Adi,z/7z1.
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Al Uqait173 berkata, "Tidak ada mutaba'ai atasnya. Diriwayatkan

juga dari Ali secara mauqut dan tidak diriwayatkanT4 secara marfu'dan
jalur yang lebih baik dari ini."

Al Mun&iri berkata, "Jalur Abu Umamah padanya lebih baik

dari ini."

Ketiga:

13226} Dari Abu Hurairah secara marfu':

*c ,f ,r.G rr ?; rye!' uL;'.d,; l, -6'i
*ri':l$r+rt\y,irt, #tuf '41i,ic g$L rl ,17rsa

"Elarangsiap mati dan belum mangerjalan haii Islam tanpa

penyakit Snng menghalangi(n5a), atau kebufuhan Snng mendesak, aku
penguasa Snng lalim, maka hendaHah dia mati di antam dua kematian

tang dikehendakinya, bisa sebagai seorzng 5nhudi atau seorang

nashmni."

Diriwayatkan oleh Ibnu AdiTs dari hadits Abdunahman Al

Qathami dari Abu Al Muhazzim,T5 keduanya matutk (riwayatnya

ditinggalkan), dari Abu Hurairah. Ada jah,rr lainnya yang shahih namun

mauquf, diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dan Al BaihaqiTT dan

Umar bin Khaththab, dia berkata, "Sungguh aku telah berkeinginan

73 Adh-Dhubfa,4/348.
74 [Q/ggs].
7s N l<amil,4/312. Di dalam disebutkan (dengan lafazh), #r @w kematiarlt.

75 Di dalam anotasi naskah astinya dicantumkan begini: p J 
-i, i ir, dengan

memutuskan huruf-hurufnya.
77 ,As'.$unan Al Kubm,4/sil.
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unfuk mengufus sejumlah orang ke kota-kota ini, lalu melihat setiap

orang yang memiliki kecukupan harta namun tidak mengerjakan hari,

lalu memungut upeti atas itu. Mereka itu bukanlah orang-orang Islam.

Mereka itu bukanlah orang-orang Islam." Iafazhsa'id.

lafazh Al Baihaqi: Bahwa Umar berkata, "Hendaklah dia mati

sebagai seorang yahudi atau seorang nashrani." Dia mengatakannya tiga

kali. "Yaitu seseorang yang mati dan belum mengerjakan haji, padahal

dia memiliki kelapangan untuk itu dan kemudahan jalannya."

Aku katakan: Jika yang mauquf ini dipadukan dengan riwayat

murcal lbnu Sabith, maka diketahui bahwa hadits ini ada asalnya,

menguatkan bagi yang mernustahilkan ditinggalkannya riwayat ini, dan

menerangkan kesalahan orang yang men3ntakan bahwa ini paslu.

Wallahu a'lam.

\t * 
"lt"o\,/& 

i.t ,Su tl+.:-- [rrrv] -ry.y
*v b, * "ft 

Jui alp'*:!5 ,:Ji; vL, ? rL., #?
reLJ * d,;rf :Jv d.Ui'rf ,).Lfitt w|*'; {&,

.t*,';" i ,A--i'* € jd 
'V 

iti
1202-132271. Hadits lbnu Abbas: Bahwa Nabi C

mendengar seorang lelaki mengucapkan, "Aku penuhi
panggilan-Mu atas nama Syubntmah." Maka Nabi S
bertanya, 'Siapa ifu Syubrumah?' Dia meniawab, "Salah
seorang saudaraku.' Atau "Salah seorang kerabatku." Beliau
bertanya lagi, 'Apiiah engl<au telah berhaji atas nama
dirimu sendirfl" Dia menjawab, 'Belum.' Beliau pun
bersabda, "Berhajilah atas nama diimu, kemudian atas
nama Sytbrumah."

17



Talkhishul Habir

Di dalam riwayat lain disebutkan: "(Haji) ini atas narnamu.

Ketnudian berhajilah lagi atas nama Syubrumah."

Abu Daud78 dan lbnu MajahTe dad. hadits Abdah bin Sulaiman,

dari Sa'id bin Arubah, dari Qatadah, dari 'Uzrah bin Tsabit, dari Sa'id

bin Jubair, darinya, dengan lafazh png pertama.

Ad-Darauqthni,so Ibnu Hibban8l dan AI Baihaqisz dari jalur ini,

dengan lafazh yang kedua.

Al Baihaqi berkata, "Sanadnya shahih dan tidak ada yang lebih

shahih darinya dalam hal ini." Diriwayatkan juga secara mauquf yang

diriwayatkan oleh Ghundar dari Sa'id juga. Abdah sendiri digunakan

sebagai hujjah di dalam Ash-Shahkain. MarfuLnya hadits ini di-

mutababh oleh Muhammad bin Bisyr dan Muhammad bin Abdullah Al

Anshari. Ibnu Ma'in berkata, "Orang yang paling tsabit bagi Sa'id adalah

AMah."

AMul Haq83 dan Ibnu Al Qaththane irrga memjilrl<an marfu'-

nya.

Sdangkan Ath-ThahawiSs mengatakan, "Yang benar, bahwa ifu

mauqut"

Ahmad bin Hambal berkata, "Stafus mar{u.nya adalah keliru."

hnu Al Mundzir berkata, "Status marfuLnyahdak tsabit."

78 Sunan Abu Daud, no. 1811.
79 Sunan lbnu Majah, no. 2909.
8o Sunan Ad-Danquthni, 2/269.
8l Shahih lbnu Hibban, pembahasan perbuatan baik, no. 3988.
82 As-,1unan Al Kubn,4/336.
83 AlAhltam Al Wustha,2/237.
u hyan Al Wahm tn Al lham,5/452.
* Musylol Al Abar, 6/380.
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Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur dari Sufuan bin

Uyainah, dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Nabi $.
Ibnu Abu Laila menyelisihinya, karena dia meriwayatkannya dari

Atha' dari Aisyah.86

Al Hasan bin Dzalwan menyelisihinya, karena dia

meriwayatkannya dari Amr bin Dinar, dari Atha', dari lbnu Abbas.87

Ad-Daraquthni berkata, "Yang murcal lebih shahih."

Aku katakan: Ifu memang sebagaimana yang dikatakannya, akan

tetapi menguatkan yang marfui karena diriwayatkan dari selain para

perawi di dalam sanadnya.

132281. Diriwayatkan juga oleh Al Isma'ili di dalam Mufumnya$8
dari jalur lainnya dari Abu Az-Zubatr, dari Jabir.

Di dalam sanadnya terdapat perawi yang perlu dikaji ulang

perihalnya, sehingga dari sini berpadulah keshahihan haditsnya.

Sebagian mereka ber-tawaqufdari m6nshahihkannya, karena Qatadah
tidak menyatakan mendengar dari Azrah, maka hal itu perlu

diperhatikan.

hnu Abdil Banpe berkata, "Diriwayatkan dari Qatadah dari Sa'id
dengan menggugurkan Azrah. "

Ibnu Al Jauzi9o menilainya cacat karena keberadaan Azrah, dia

mengatakan, "Yahya bin Ma'in berkata, Azrah tidak dianggap'."

Dia (lbnu Al Jauzi) keliru dalam hal ini, karena Yahya
mengatakan demikian berkenaan dengan Azrah bin Qais.9l Adapun

86 Tahqiq Ahadits At Khikf, Z/llS.
87 SunanAd-Damquthni,2/269. .
88 Mulam Sytykh Al Isma'ili, no.73.
8e Al lstidz*an 12/69.
e0 AtTahqiq fi Ahadib Al Khilatkarp hnu Al Jauzi, 2/116.
e1 Uh. Al Jarh wa At-Ta'dtl,7 /21.
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yang ini adalah Ibnu Abdunahrnan, terkadang juga disebut Ibnu Yahya.

Dia dinilai tsiqah oleh Yahya bin Ma'in,ez Ali AI Madinies dan yang

lainnya. Muslim iuga meriwavatkan darinya.94

Asy-Syafi'i9s berkata, "sufyan menceritakan kepada kami dari

Ayyub, dari Abu Qilabah, dia berkata, Ibnu Abbas mendengar seorang

lela\aber-btbiSnhatas nama96 Syubrumah ..." al hadits.

Ibnu Al Mughallis berkata, "Abu Qilabah tidak mendengar dari

Ibnu Abbas."

Aku katakan: Penulis kitab Al ImarPT menganggap jauhnSn

kemungkinan berbilangnya kisah ini dan terjadi pada masa Nabi ,$ pada

masa Ibnu Abbas dengan redaksi yang sama.

Perhatian:

Ibnu Bathis menyatakan, bahwa nama oftIng yans bet-tatbitnh

itu adalah Nubaisyah. Ini asumsi darinln, karena itu adalah nama orang

Snng dia ber-talbSnh atas namanya sebagaimana yang dinyatakan oleh

AI Hasan bin Umarah. Orang-orang menyelisihin5ra, mereka berkata,

"Dia adalah Sgnrbrumah." Dan dikatakan, bahwa Al Hasan bin Umarah

menarik kembali ucapannya, dan hal ini telah dijelaskan oleh Ad-

Daraquthni di dalam As-Sunan.98

*3 r!rb, * int Jyt Aif;t >-3 [rrvr] -r v.r
e2 Tarikh Ad-Duwmri, 2/402.
e3 Al Jarh un At-Ta dil T /21.
e4 Lih. ShahihMuslim, no. 1493, 2107,2799.
95 Musnad Al lmam As5t-Spfi'i, h. 110.
g6 lQ/ger,.
e7 Yaitu lbnu Daqiq N'ld nhimahutkh.
e8 gtnan Ad-Danquthnl, 2/269.
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',sy-\6?p .s,lV ,r ,Jw'# l:Ur, ,if q,l;ru"

*Y't
L2O3-1322g1. Hadits Buraidah: "seorang wanita

datang kepada Rasulullah $ lalu berkata, 'Sesungguhnya

ibuku telah meninggal dan tidak belum berhaii?' Beliau

bersabda, 'Berhaiilah englau atas nama ibumu-"

Muslimgg dan At-Tirmidriloo 6u1urn suatu hadits.

,Uti 'e'uilytLl ,q6 ir qr- [rrr.] -\ y.t.

t#,rj * rif'dit d'gtV,p lt A;lt,l' Jh u

.n :Ju t^-tOltl ,i4rlt db|!*ru'ol'6yU-:l tf
L2O+1323O1. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa seorang

wanita dari Khats'am berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnln kewajiban dari Allah atas para hamba-Nya

dalam haii telah berlaku atas ayahku yang telah tua.renta.
Dia tidak bisa berpegangan di atas kendaraan, dPd boleh

aku menghaiikan atas namartya?" Beliau meniawab, uYa-'

Muttafaq alaihtoT dengan lafazhr teguh, sebagai pengganti

lafazh: berpegangan. Di dalam. Di dalam riwayat Al Bdklmrilo2

dicantumkan dengan lafazh' tegak. Di dalam riwayat Al Baihaqilo3

dicanfumkan dengan lafazh: berpegangan. Di dalam riwayat An-

e9 Shahih Muslim, no. 1149.
loo S*un 4t-Tlrmidzi, no. 929.
ror Shalrk Al Bukhai, no. 1513 dan Shahih Muslim, no. 1335.
ro2 shahili Al Bukhart, no. 1854.
ros Asliwnn Al Kubn,4/328.
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Nasa'il@ disebutkan: Bahwa unnita itu bertanya kepada beliau di siang

hari Jam'. Sebagian perawi dari lbnu Abbas dari

saudamnln, lraifu Al Fadhl.

132311. Diriwaptlon jWa oleh hnu tvlaiahlos dari jalur

Muharrunad bin Kuraib, dari a1nhn57a, dari lbnu Abbas: Hushain bin Auf

mencpritakan ke,padaku, dia berkata, "Akl berlata, 'Wahai Rasulullah,

aphku telah terkana keuaiiban haji, namun dh tdak

dapat mcg€riakan haji kecuali [dengan beratfl'106 Beliau pun sesaat

lalu bersabda,'Elalnjilah a&rs tnma aSnhmu.'"

Alunadlo7 Mata, "Muhammad bin lfuraib mwlarul hdib."

1205-132321- Redakd: Dan diriunyatkan:
"Sebgaimatn bila awlntu mempmtfrri thng mala erglau
mehtnasin5a."

Diriwaptkan oleh Aqrsfrafi'i.lB Diriwayatlan jrrya oleh An-

Irlasa'ilog dari hadit Ibnu Abbas dengan lafaztt: Bahwa seorang lelaki

berftata, 'Wahai Nabt Alhh, s€sun(gulrnlra aSptrlnr tdah meninggal dan

dia belum m€ng€r}ilran huii. Apa boleh al<u b€rtraii atas narnarya?'

Bdilru bersaMa, 'Elagaimarn mqtuttbttu bila aghnu manpmSai

ubrg, aplrah azglau akan melunsinfi' Dia menlawab, 'Ya.' Beliau

pun b€rsabda, 'Maka ubng kepda Alah lebih batnk untuk

dihrDil(an."'

rA gnwtAn-IUaa l, no.2635.
16 gran lbzl l,tahh, no. 2908.
106 Dt datam nasl€h aslirap dicantumkan dengan hhr:h: L3ril (b€rpaling), lnrg

benar dari naskah p dan r, sqa gtan lbnl lltalah
rvt Adliathrbh' lc[wAl UFia, Aln.
tu ltb dat As..gttrltt tm Al Abr, no. 2659.
l@ grut r*rMasa't, no. 2539.
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Perhatian:

Di dalam riwayat Ad-Dulabi disebutkan: Bahwa Abu Al Ghauts,

seorang lelaki dari Khats'am, bertanya ... lalu dia menyebutkannya.

Asalnya terdapat di dalam riwayat Ibnu Majah110, dan sanadnya dha'ill

Mengenai masalah ini ada juga riwayat:

132331 Dari Anas yang Diriwaptkan oleh Ath-Thabu-nilll 6*
Ad-Daraqu1fu1i.112

V t U',Y ,!. * )du..Y*/ jt G Jti f'* \ Y.' 1

{tl* ) .tv ilyt Ll e, d { ?tt *Wq fs,Ut t'
tq W d u'rtf tet &'€t -,,rj oL'"J' ) *, ht *

";J' io'^b'd-bl ALl 'dfi;- |
L206. Redaksi: Dia mengatakan boleh di dalam Al

Wasith. Yakni berkenaan dengan oriang yans belum terkena
kewajiban haji karena ketidak mampuannya. Dan untuk itu
dia berdalih dengan riwayrat: Bahwa seorang wanita berkata
kepada Rasulullah $, 'sesungguhnya kewajiban haji atas
para hamba telah berlaku pada ayahku yang telah tua renta,
dia tidak mampu mengerjakan haji. Apa boleh aku berhaji
atas namanya?'

Beliaumenjawab,nYa.n

llo S*un lbnu Majah, no. 2909.
LtL 41 74u'i". At lkbir, no. Z 48.
112 5*un 4d-Danquthni, 2/260.
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Ar-Rafi'i berkata, "Pendalilan ini tidak kuat, karena hadits ini

adalah hadits wanita dari Khasy'am, sedangkan lafazh yang masyhur di

dalam haditsnya adalah: Tidak dapat teguh di atas kendaraan.

Aku Katakan:

132341. Diriwayatkan oleh At-Tirmidrill3 6ur't Al Baihaqilla dari

jalur Zaid bin Ali, dari ayahnya, dari Ali bin Al Husain, dari Ubaidullah

bin Abu Flafi', dari AIi: Bahwa seorang wanita muda dari Khasy'am

berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aSnhku seorang yang sudah

tua renta, dia terkena karajiban terhadap Allah atas para hamba-Nya

dalam haji, namun dia tidak mampu menuaikannya. Apakah sah

unfuknya bila aku menunaikannya atas namanyn?" Beliau menjawab,

" Ya.n

132351. Ahmad meriwaptkan dari hadits Mujahkl, dari seorang

maula Ibnu Az-Zubair, dari'lbnu Az-Zubair, dari Saudah, dia berkata,

"seorang lelaki datang kepada Rasulullah & .lalu berkata,

'sesungguhnya ayahku seorang yang sudah tua renta, dia tidak mampu

rnengerjakan haji ...'"

Sgnadnya bagus. Maula Ibnu Az-Zubair ini bemama Yusuf. An-

Nasa' i meriwayatkan darinya.

Hadits Ibnu Abbas: Bahwa seorang lelaki datang
kepada Nabi * lalu berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhn3n saudara perempuanku telah bemadzar untuk

berhaji, namun dia meninggal sebelum berhaji ...' al hadits.

Di dalamnya disebutkan: "Mala tunailanlah (hak)

Alfiak, karena hal itu lebih berhak untuk ditunaikan."

ll3 grr*, 41-nmildd, no. 928.
tr4 Assutmt Al Kubn,4/329.
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Al Buktrari, telah di kemukakan di dalam pembahasan tentang

zakat.

' Redaksi: Driwayatkan dari lbnu Abbas berkenaan

dengan umrah.

Nanti akan dikemukakan di akhir 6u6115 6i.

)Alir5tr'o-:t [rvrr] -\ y . v

1207-132361. Hadits: " Haji dan umrdt adalah dua

kewajiban." I

Ad-Daraqutfu',1115 dari hadits Zaid bin Tsabit, dengan tambahan

redalrsi: "Tidak membahayakanmu dengan trurg mana pun dai
kduanja angkau memulain."

Di dalam sanadnya terdapat Isma'il bin Muslim Al Makki, dia

dha'if, Kemudian dari i tu riwayatrya dari Ibnu Sirin dari Zaid terputus.

Diriwayatkan juga oleh Al BaihaqillT secara mauquf padaT-,aid

dari jalur Ibnu Sirin juga. Sanadnya lebih shahih dan dishahihkan oleh AI

11uLi*.118

l32Tl. Diriwayatkan juga oleh Ibnu 66i1re dan Al Baihaqilzo

dari hadits Ibnu [-ahi'ah dari Atha', dari Jabir. Ibnu lahi'ah dha'if.

Ibnu Adi berkata, "[Dialrzr udak terpelihara dari Atha'."

rrs iq6371.
tt6 5*u, 4d-Danquthni, 2/2U.
rt7 As1fiur?an Al Kubm,4/357.
lr9 i14*1u4^1* Al Hakim, 1/47 l.
tle 41tr1rni1,4/150.
r2o 4"-5rr* Al Kubm, 4/350.
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Mengenai masalah ini ada riwayat:

t32381. Dari Umar mengenai pertanyaan Jibril. Di dalamnya

disebutkan: "Dan hendaHah engkau berhaii dan berummh."

Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah,l22 Ibnu Hibban,l23 Ad-

Damquthnirz4 dan yang lainnya.

t32391. Dari Abu Razin Al Uqaili. Di dalamnyra disebutkan:

"Berhajilah engkau atas natna a5nhmu dan berumrahlah." Diriwayatkan

oleh At-Tirmi6ii725 dan 5ang lainnya.

l3240l. Dari Aislnh, bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah,

adakah karajiban jihad atas kaum wanita?" Beliau bersabda,

"(Diwajibkan atas mereka jihad yang tidak ada peperangan padanya,

(5raitu) haji dan umrah." Diriuayatkan oletr hnu Majaft.lze

:r);L-+- [rrtr] -rr.,r.J-'r;v?', ;* ,]rlf
'&l ,j'tf i'*tbfiy ,,sGsl r:f ,;At *,W

1208-132411. Hadits Jabir: Bahwa Nabi Q ditanya

tentang umrah, apakah umrah menrpakan kalaiiban? Beliau

bersabda , 'Tidak, namun engkau furumnh adalah lebih
utama."

r21 P6r1 naskah I dan :.
r22 Sluhiti tbni lthuzatmah, no. 173.
r23 Slrahilr lbni Hibbn, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 173.
L% Sunan Ad-Danquthni, 2/282.
t% Sunan At-Tltmidzi, no. 930.
r% Surnn tbnt Mafth,no. 2901.
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Ahmad127, At-Tirmidzilz8 6* Al Baihaqilze d66 riwayat Al

Hajjaj bin Arthah, dari Muhammad bin Al Munkadir, darinya. Al Hajjai

dha'if.

Al Baihaqi berkata, "Yang terpelihara dari Jabir adalah mauquf."

Demikian juga yang diriwaptkan oleh lbnu Jurari dan yang lainnya.

Driwayatkan juga dari Jabir yang berbeda dengan itu secara mar{u'.

YaLni: Hadits Ibnu [ahi'ah. Keduanya dha'if.

, Sejumlah imam yang mengarang tentang hukum-hukum yang

tidak disertai sanad menukil, bahwa At-Tirmi&i menshahihkannya dari

jalur ini. sementara itu, pengarang Al Imam menrperingatkan, bahwa

yang dikatakannya tidak lebih dari, "Hasan," dalam sellua riwayat

darinya, kecuali dalgm riwayat Al Karkhi saja, karena di dalamnya

disebutkan, "Hasan shahih."l30 Tentang penilaian shahihnya bunlak

disoroti karena keberadaan Al Hajjaj (di dalam sanadn5n), karena

mayoritas imam men-dha'ifkannya dan menyepakati bahwa dia

mudallis.

' Arr-Nawawi131 6oLu1u, "Hendakn5n tidak [terpedaya]I32 o1"t

perkataan At-Tirmidzi dalam menshahihkannya, karena para haftzh

(para parghafal hadits) telah sama sependapat mqr-dha'ifl<arrrya.

At-Tirmidzil33 menukil dari AsySyaf i, bahwa dia berkata,

"Tidak ada riwayat yang valid tentang ummh, jadi umrah adalah

ta tha wwu' (amal tambahan).

L27 Musnad Al Imam Ahmad, S/376.
128 Sirrr* 4t-Tirmidzi, no. 931.
tD As^1unan Al Kubn,4/349.
130 pi 4u1u- naskah-naskah yang ada pada kami dicantumkan , " Hasan shahih."
t3L 4174ui-u',7/6.
132 pi dalam naskah aslinln dicantumkan,:'4 (menganggap). Yang benar dari

naskah 1 dan , serta Maimu'An-Nawawi.
r33 Sunan At-Tirmldzl, 3 /27 1..
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Ibnu Hazm134 p61, tegas lagi, dia mengatakan, "sesungguhnya

itu pendustaan yang bathil."

Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Sa'id bin Ufair, dari Yahya

bin Arryub, dari (Ubaidullah),135 dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia

berkata, "Aku berkatb, 'Wahai Rasulullah, apakah umrah adalah

ka*'aiiban sgperti halnya haji?' Beliau meniawab, 'Bukan, tapi engl<au

berummh adalah lebih baik bagimd."

lUbaidullahll36 6i adalah Ibnu Al Mughirah. Demikian yang

dikatakan oleh Ya'qub bin Sufi7an, Muhammad bin 'Abdurrahim bin Al

Barqi dan yang lainn5ra dari Sa'id bin Ufair.

Al Baghandi meriwayatkannya s@ara gharib (aneh), karena dia

meriwayatkannya dari Ja'far bin Musafir, dari $a'id bin Ufair, dari

Yahln, dari Ubaidullah bin Urnar Al Umari.

Dia keliru dalam halini, karena hnu Abi Daud meriwaptkannya

dari Ja'far bin Musafir, lalu dia berkata, "Dari Ubaidullah bin Al

"*nttLhabaranil3T 
meriwayatkannya dari hadits sa'id bin ufair,

dan dibiarkanl3s 6elrriLian di dalam riwayatnya, lalu setelahnya dia

mengatakan, "Ubaidullah adalah lbnu Abu Ja'far."

Sebenamya tidak sebagaimana yang dikatakannya! Karena dia

adalah Ubaidullah bin Al Mughirah. Dia meriwayatkannya sendirian dari

Abu Az-Zubair demikian, dan Yahya bin Ayyub meriwayatkannya

rs AlMulnlk,T/37.
13s pi dulurn naskah aslinya dicantumkan: AMullah, sedangkan yang dicantumkan

di sini dari naskah s dan , sexta Stinan Al &ihaqi N Kubm.

136 16i4.
t37 Al Mu'jam Al Austh, no. 657 2-
138 Di dalam naskah aslinya dicantumkan dengan lafazh: (i (darinya). Sedangkan

fng dicantumkan di sini dari naskah 6 dan,.
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sendirian darinya demikian. Sedangkan yang masyhur dari Jabir adalah

hadits AlHajjaj.

Hadits lbnu lahi'ah menyelisihinya, dan keduanya dha'if. Yang

shahih dari Jabir adalah dari perkataannya. Demikian yang diriwayatkan

oleh Ibnu Jurarj dari Ibnu Al Munkadir dari Jabir sebagaimana yang telah

dikernukakan . Wallahu a'lam.

15,',,r 661139 meriwayatkannya dari jalur Abu Ishmah dari lbnu Al

Munkadir juga. Sementara Abu 'lshamah mereka dustakan.

Mengenai masalah ini ada riwayat:

132421. Dari Abu Shalih dari Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh

Ad-Daraquthni,tco lbnu Hazm141 datl AlBaihaqi.142 Sanadnya dha'if'

Abu Shalih ini bukan Dzakwan fu-Samman, tapi Abu Shalih

Mahan Al Hanafi. Demikian juga Asy-Slnfi'il'13 meriwayatkannya dari

Sa'id bin Salim, dari Ats-Tsauri, dari Mu'awiyah Ibnu Ishaq, dari Abu

Shalih Al Hana{i: Bahwa Rasulullah $ bersabda, " Haii adalah iihad, dan

umrah tathawwu'(amalan tarnbahan)."

132431. Diriwayatkan juga oleh hnu Majaftl'm dari hadits

Thalhah. Sanadnya dha'if,

t32$l. Al Baihaqil4s 6uri hadits lbnu Abbas, namun tidak ada

yang shahih dalam halini.

tss 41172rr/i1,.1/43.
140 Alrtr tidak menemukannya di dalam Sunan Ad'Damquthni dari riwayat Abu

Shalih Al Hanafi dari Abu Hurairah, dan dia tidak menyebutkan itu darin5n di

dahm Al kdr At Munlr, 6/69. Denllriran iuga pengarang di dalam ltfrhaf Al
Mahnh karyanp. Wallahu a'lam.

141 AlMultalla,T/96.
L42 As15u7an Al Kubn,4/348.
L43 Musnad AqrSSnfi l, h. 772.
tM Sunan lbnl Malah,no.2989.
t# As-1unan Al Kubm,4/348.
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Sebagian mereka berdalih dengan:

132451. Apa yang diriwayatkan oleh Ath-Thabaranil6 dari ialur

Yahya bin Al Harits, dari Al Qasim, dari Abu Umamah secara marfui g1,

.y;k 
"?U 

g* ttt:' J,;{ u3 ,l*;!i l?$y.Fir:lr' A r#
"Barangsiapa bajalan menuju shalat fardhu, maka pahalanya sepati

haji. Dan bamngskpa Sang be-rialarlq menuiu shalat tathawwu' maka

patiiiiaryn s ep erti umnh."

,-qq e dr-/.r*:t ,f# it q9 [rr tr] -r t.t
l:., ;3,i';it t t!;!t1 ltr

a

1209-132461. Hadits lbnu Abbas: "Sesungguhnya

(umrah) itu adalah penyertaqTa di dalam Kitabullah: 'Dan
sempumal<anlah ibadah haji dan umnh l<arena Nuh'." lQ".
Al Baqarah 121: 196).

AslrSyafi'i148, Sa'id bin Marshur, Al Hakimt+9, Al Baihaqilso

dan &-mu'allaql<an (tdak disebutkan awal sanadnya) oleh Al

6u14rri.151

16 Al Mu jam Al I{aUr, no. 7734, 7735.
147 [Q/3381.
t8 N umm,2/132.
L4e X4*64r21i Al Haldm, l/47 l.
L5o 4"-9.r,r* Al Kubn,4/351.
151 Shahih N Bukharl, htab Umrah, bab Umrah, wajibnya umrah dan

kentamaannp , t/435.
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Jlr i:-i 4r;v:un! i.t q1- [rvtv] -trt.
|tf i!-i,- t1 :u"&';.t at; rr;itri 'u ,l;V *t iah,
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Jb
,*A;.t:r4:, f "e cP;r>t:lf ui '6;'f ,Uu Y;1 ;;;
A a t ) / a a /2 / 2

"y 
q*v otiitie $y iJui ,# # t+6 6'!i) tVatl

.* Ux )4i#
1210-a32471. Hadits Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah $

bersabda kepada seorang wanita dari golongan Anshar yang disebutkan

oleh Ibnu Abbas, 'Apa yang menghalangi dari berhaii bersama kami?'

Dia menjawab, 'Kami hanya memiliki dua ekor unta. Lalu bapak

anaknya dan anaknya bahaji dengan seekor unta dan meninggalkan

kami seekor unta untuk kami rawat.' Beliau pun bersabda,'Bila tiba

Ramadhan, maka berummhlah, karena ummh padanya sama dangan
, .. ,tt
nalr.

Mutbfag alail]sz, dan lafazh ini dari Muslim.

Dalam riwayahrya yang lain153 disebutkanz " berarti mengeriakan

hari, atau haji bersamaku." Dia menyebut wanita ifu Ummu Sinan.

Demikian juga di dalam riwayat Al Bukhari. Sementara 61 11uLi-154

meriwayatkannya dengan lafazh: "sama dengan haii bersamaku."

Diriwayatkan juga oleh lbnu Hibban1ss dan Ath-Thabat6ni155

dari jalur lainnya dari Ibnu Abbas, dia berkata, "[Jmmu Sulaim datang

152 Shahili Al Bukhari, no. 7782 dan Slnhih Muslim, no. L256.
1s3 51ru171;114*11., no. 7256 (2221.
ril Mustadnk N Hakim, T/484.
lss 56u1r115 lbni Hibban, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3699.
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ialu berkata, 'Abu Thalhah dan anaknya pergi haji dan meninggalkanku.'

Beliau pun bersabda, 'Wahai [Jmmu Sulaim, ummh mencukupimu dai

nal.

Jika shahih, maka diartikan berbilangnya kisah:

lg24gl. Ath-Thabar6r.,i157 meriwayatkannya dari hadits Abu

Thal.rq: Bahwa istrinya, Ummu Thaliq, berkata, 'wahai Nabiyullah, apa

yang menyamai haji?' Beliau bersabda, umrah di bulan Ramadhai."

l324gl. Diriwayatkan iuga oleh para penyusun kitab-kitab

gurrrtss dan Al guLi*159 dari hadits Ummu Ma'qil, yaitu yang disebut

Ummu Al Haitsam.

Mengenai masalah ini ada riwaYat:

t325OI. Dari Jabir 5nng DiriwaSntkan oleh Ibnu M{ah15o dan

sanadnya shahih.

t32511. Dari Yusuf bin Abdullah bin salam, dia berkata,

"Rasulullah $ bersabda kepada seorang lelaki dari golongan fuishar

dan istinya , "Buumrahlah l<alian berdua pada bulan Ramadhan, karqta

saungguhnSa ummh pda butan Ramadhan bagi kalian betdua sama

denganiaTi. " Diriwayatkan oleh An-Nas6' i' 151

132521. Dari Abu Ma'qil: Bahwa dia datang kepada Rasulullah

$..., lalu dia menyebutkan menyenrpai itu' Diriwayatkan oleh An-

Nasa'i i.rgu.162

156 41 114r'la- Al lGbir, no.11322.
157 41 74r'im Al Kabir, iw 22/no. 8L6 -
t58 g*un 4bu Daud,no. 1988; Sunan At-Tirn\\idd, no. 939; As-Swan Al Kubn

ka4B An-Nasa'i, no- 4227 dan Sunan lbni Maiah,no'2993'
tle MusAdrak Al HaHm,l/482.
16o 9u*n lbni Majah, no.2995.
L61 4"5r*, Al Kubnkarya An-Nasa'i, no' 4224'
162 1y5*on At Kubnkarya An-Nasa'L,no.4228'
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t32531. Dari Wahb bin Khanbasy, dari Nabi $, beliau bersabda,

" (.lmrah pada bulan Ramadhan sama dengan haii." Dinwayatkan oleh

An-Nasa'i.153 Diriwayatkan juga oleh Ibnu Maja[16+ dari jalur tersebut,

namun dia menyebutnya Harim bin Khanbasy. Diriwayatkan juga seperti

itu dari Ali yang Diriwayatkan oleh Al Bazzar.t6s Dan diriwaytakan juga

seperti itu dari Anas yang Diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr dengan

sanad olfi2'1f156

L2Ll-[3254]. Hadits: Bahwa Nabi $ mengumrahkan

Aisfiah dari Tan'im pada malam Al Muhashshab.

Muttafaq u1ui1rt67 dari haditsnya.

t32551. Diriwayatkan juga Ahmad158 dan Ath-Thabarani dari

hadits Abdurrahman bin Abu Bakar. Asalnya terdapat di dalam riwayat

Al Bukhari.

L2l2-132561. Hadits: Bahwa Nabi $ mengumrahkan

Aisyah dua kali dalam setahun.

Muttafaq alaitf1e dari hadits Aisyah: Bahwa dia ihram untuk

umrah pada tahun haji wada', lalu dia haidh, maka Nabi S
memerintahkan ihrram untuk haji. Dalam riwayat lain disebutkan:

" Gantilah umtahmu."

163 4"-5rnrn Al Kubm karya An-Nasa'i, no. 4225.
164 5** lbnl Majah, no. 2992.
r55 114*ru4 41*ourno. 636.
lffi At-Tamhid,22/66.
167 56u6i1i 41Bul<hari, no. 319 dan Shahih Muslim, no. 1211.
168 Musnad Al Imam Ahmad, 6/L77 ,234,2M.
t6e Shahili Al Bul<hari, no. 1783 dan Shahih Muslim, no. 1211.

33



Talkhishul Habir

Ada beberapa lafazh untuk ini dalam riwayat Al Bukhari dan

Muslim, dan telah dikemukakan pada poin yang sebelumnya: bahwa

beliau mengumrahkannya dari Tan'im. Semua itu terjadi pada tahun haji

wada'.

:Ly [rv ov] -t r t r,,lu',r : ;abt J- fr ,sii-

tar$f ,;)\ u ?)J tl'd, ,l;'l\
1213-132571. Hadits yang diriwayatkan: Bahwa beliau

& bersaMa , 'Seutama-utaman5n haii adalah engkau

berihnm dai tempat keluargamu."

Al BaihaqilTo 6uti hadits Abu Humirah. Di dalam sanadnya

terdapat Jabjr bin Nuh. Al Baihaqi berkata, "Tentang mar{u'nya ini

perlu dilihat lebih jauh."

1t214-1g2581. Hadits: Bahwa Ali menafsirkan kata

'penyempurnaan' di dalam firman Allah Ta'ala, " Dan

sempumalanlah ibadah haji dan umrah karena Allah-" lQs-
Al Baqarah l2l 196), Yaitu engkau berihram untuk

keduanya (haji dan umrah) dari tempat keluargamu.

Al Hakim pada pernbahasan tafsir di dalam Al MustadrakrTl dari

jalur Abdullah bin Salamah, dari Ali: Bahwa dia ditanya mengenai firman

Allah Ta'ala, "Dan sempumal<anlah ibadah haii'dan umrah l<arqn

Allah." (Qs. Al Baqarah l2l: L961, dia pun berkata, "Engkau berihmm

dari tempat keluargamu." Sanadnya kuat.

l7o 4s5rr*, Al Kubn,5/30.
t71 Musbdnli Al Haldm, 2/27 6.
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l2L5-132591. Redaksi: (diriwayatkan) dari Umar iuga
demikian

Aku katakan: Disebutkan oleh Asy-Syafi'i di dalam Al Umm.t72

Ibnu Abdil 3urr173 berkata, "Adapun apa yang diriwayatkan dari

Umar dan Ali, bahwa penyernpumaan haji adalah engkau berihram

untuk keduan5n (haji dan umrah) dari tempat keluargamu. Maknanya:

engkau mengadakan perjalanan unfuk kedunya dengan maksud itu dari

negeri (tempat tinggal). Demikian Ibnu Uyainah menafsirkannya

sebagaimana lnng diceritakan Ahmad darinya."

Abdurrazzaq berkata, "Dari Ma'mar'dari Az-Zuhn, dia berkata,

"sampai kepada kami, bahwa Umar mengatakan tentang firman Allah

Ta'ala, 'Dan sempumakanlah ibadah haii dan ummh karena Allah.' (Qs.

Al Baqarah l2l: 195), dia berkata, 'Penyernpumaan keduanya adalah

engkau memisahkan masing-masing dari yang lainnya, dan engkau

berumrah pada selain bulan-bulan haji'."

Waki' meriwayatkan dari Syu'bah, dari Al Hakam174 bin

Uyainah, dari Ibnu Udzainah, dia berkata, "Aku menernui Umar, lalu

aku katakan kepadanya, 'Darimana aku umrah?' Dia berkata, 'Temuilah

Ali, lalu tanyakan kepadanya.' Maka aku pun menemuinya lalu

menanyakan itu kepadanya, dia pun berkata, 'Dari ternpat engkau

memulai.' Lalu aku mbnemui Umar lagi, lalu aku ceritakan hal itu
kepadanya, maka dia pun berkata, 'Aku tidak menemukan untukmu

selain itu'."

L72 Al Umm l<aryaAsy-Syafi'i, 7 /254.
u3 Uh. At-Tamhid, 75/145-746.
t74lQ/3391. Di dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan sebagai berikut: "Telah

sampai muqabalahpada naskah yang dibacakan kepada pengarang."
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l2L6-1326O1. Hadits

menetapkan Dzul Hulaifah
Madinah. ..al hadits.

Muttafaq alaihtTs dengan lafazhnya

:; .

$ tidak menetapkan Dzat 'Irq sebagai miqat, saat itu belum

ada penduduk Maryriq." Yakni kaum muslimin (di sana).

AsySyafi'i176 dari Muslim, dari lbnu Jurarj, dari Amr, dari lbnu

Thawus, dari ayahnya, dia berkata, "Nabi $ tidak menetapkan Dzat 'lrq

sebagai miqat,saat itu belum ada penduduk Masyriq."

Ibnu Jumij berkata, "Lalu aku mengkonfirmasi Atha', dia pun

berkata, "Dernikianluytl77 kami mend€ngar: Bahwa beliau menetapkan

Dzat'Irq sebagai miqat vrrhtk penduduk Masyriq. "

132621. Diriwayatkan juga oleh Al Baiha4rza, dan

mengatakan, "Disambungkan oleh Haiiai bin Arthah dari Atha'

Ibnu Abbas, tapi tidak shahih."

12I.&!132631. Hadits Ibnu Umar: 'Ketika

ditaklukkannSn kedua kota ini, mereka datang kepada Umar

lalu berkata, 'Wahai Amirul Mukminin' se$lngguhnya
Rasulullah $ telah menetapkan Qam (sebagai miqal ba$i

penduduk Naid, dan ifu berada di sebelah ialan kami, tapi

r7s Shallili Al Buklnd, no.'i'524 dan Shahih Muslim, no. 1181-
776 Musnad Asy$pfi'i, h. 115. I
r77 l$nu Hajar mengatakan, sebagaimana di dalam anotasi naskah aslinya,

,,Mehgisyamtkan kepada perkataan yang lalu, dengan bukti 0afazh): t trtJ (aku

mengkonfirmast).
r78 4"goon Al Kubn, S/28.

Ibnu Abbas: Bahwa Nabi S
sebagai miqat untuk Penduduk

dia

dari
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bila kami ingrn (menempuh)nya maka akan sulit bagi kami.'
Dia berkata, 'Kalau begitu lihatnya lnng sejajamya dari jalan

kalian.' Lalu dia menetapkan Dzat'Irq (sebagai miga{ bagi
mereka.'

Al Bukhari di dalam l<itab Shahitrny6,tTe dengan redaksi ini. Al
Baihaqi berkata, "Kemungkinan miqat yang ditetapkan Nabi S belum

sampai kepada (Jmar."

l2L9-132641- Hadits. Aisyah: Bahwa Nabi S
menetapkan Dzat 'Irq sebagar miqat bagi penduduk Maryriq.

Abu Daud180 dan An-Nasa'il8l dari riwayat Al Qasim darinya,

dengan lafazh, Al Imq sebagai pengganti lafazh Al Masyriq. Al Mu'afi bin

Imran meriwayatkannya sendirian dari Aflah dengan redaksi ini. Al
Mu'afi tsiqah.

Mengenai masalah ini ada riwayat:

132651. Dari Jabir, diriwayatkan oleh Muslim182 namun tidak

mengntakan mar{u'-nya.

t32661. Dari Al Harits bin Amr As-Sahmi yang diriwayatkan oleh

46, Puu6.183

t32671. Dari Anas, diriwayatkan oleh Ath-Thahawi di dalam

Ahkan Al Qur'an.

t32681. Dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr di

dalam Tamhidnya.Te

t7e Slnlili Al BuWnri, no. 1531.
t& Sunan Abu Daud,no. 1739.
l8l Sur-o 4rr-Nasa'i, no.2656-
t82 56"15i1i Muslim, no. 1183
r8 Sunan Abu Daud no. 17 42-
t4 AfTamhid,TS/t42.
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132691. Dari Abdullah bin Amr lrang diriwaytakan oleh

Ahmad.ls Di dalam sanadnya terdapat Hajjaj bin Arthah. Jalur-jalur

periwayatan ini menguatkan riwayat murcal Atha' yang telah

dikemukakan.

L22O-1327O1. Hadits lbnu Abbas: Bahwa Nabi S
menetapkan Al 'Aqiq sebagai miqat bagi penduduk Masrniq-

Ahmad186, Abu Daud187 dan At-Tirmidzil88 6uti jalur Yazid bin

Abu Zipd, dari Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, darinya.

At-Tirmidzi berkata, "Hasan. "

An-Nawawi189 ba'kata, "Tidak sebbgaimana yang dia katakan'

Yazid dha'if mq*nikesepakatan para ahli hadits."

Aku Katakan: Tentang nukilan kesepakatan ini perlu ditelaah

lebih jauh, hal itu dapat diketahui dari biographinya.reo Ada alasan

lainnya unfuk itu, Muslim mengatakan di dalam Al Kuna791, lTidak

diketahui dia mendengar dari kakeknya." Yakni Muhammad bin Ali.

Perhatian:

Al Aqiq adalah lembah yang aimya metrnancar' terletak di

pedalaman Tihamah.

r8 Musnad Al Imam, hmad, 2/18L.
L% Mwnad Al Imam Alunad, 2/3M.
187 Sunn Abu Daud, no. 1740.
r8 Surnn At-Tirmidd, no. 832.
189 41 1142i,nu', 7 /t69.
190 1gu*un mayoritas ahli hadits men-dha'ifl<annya, dan menumt saya adalah

trdak benar penitaian tsiqahba$nya selain Ya'qub bin Sufyan dan Ibnu Syahin.

191 Saya tidak menemukan perkataan ini dalam N Kuna wa Al Asma'karya

Imam Muslim. Silakan Lih. biographi Yazid bin Abu ziyad di dalamnya, 7/480,
no.1851.
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AlAzhari berkata, "Ifu sejajar dengan Dzat 'lrq."

?', ilt k*:'l;d/ [ryv\] - \ YY \

L221-1327\1. Hadits Ibnu Abbas yang mauquf
padanya dan marfu': "Barangsiapa meninggalkan suatu

manasik, mal<a wajib dam atasnya-"

Adapun yang mauquf diriwayatkan oleh Malik di dalam //
Muwaththa '192 dan Asy-Syafi'i193 darinya, dari Ayyub, dari Sa'id bin

Jubair, darinya, dengan lafazh: "Barangsiapa lupa akan sesuafu dari

manasiknya atau meninggalkannya, maka hendaklah dia mengalirkan

darah (menyernbelih hetvan kurban). "

Sedangkan yang marfu'diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dari jalur

Ali bin Al Ja'd, dari Ibnu Uyainah, dari Ayryub, dengan redaksi ini.

Ahmad bin Ali bin Sahl menilai riwayat ini cacat karena perarui dari Ali

bin Al Ja'd. Ahmad bin AIi berkata, "Dia tidak diketahui. Begitu juga

perawi yang meriwayatkan darinya." Ali bin Ahmad Al Maqdisi berkata,

"Keduanya tidak diketahui. "

1222-132721. Hadits: Bahwa Nabi * tidak ihram

kecuali dan miqat.

Aku tidak mendapatinya diriwayatkan demikian di dalam riwayat

Ahmad, tampaknya dia menyimpulkan dari keban5nkan haji dan

umrahnya. Mengenai ini ada catatan 6o-.194

L92 41 1r,4u*rththa', l/479.
L93 4"=5*un At Kubnkarya Al Baihaqi, 5/752.
194 p1 dalam anotasi naskah aslin5n dicanfumkan: "Yakni dalih, dari segi bahwa

tidak kemukakan secara jelas demikian."
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,,=:;ir J ,*'\i 1,;ir 'u ??l d,/ [rYVr] -\ YYr

.:;V q #i'u ifi 6 d'.ib tp'rl *a.*lt
L223-132731. Hadits: 'Banngsiapa ihram dari

Masjidil Aqsha ke Masiidil Haram untuk haii atau umrah,

mai,a diampunilah doanym Wng telah lalu dan Wng akan

datang.'

Diriwayatkan oleh Ahmadtls, Abu Daudle5, Ibnu MajahleT dan

Ibnu Hibban di dalam shahitrnyales d6r'i hadfu Ummu salamah:

Bahwa dia mendengar Nabi S bersabd u, lnAt'U r;& \1$Fh",Yl',i

wt .1ig;3r { lrh t it ,?lt ,it ,t b '?tfr 6 'i 'P 
9t:;,sr ;a';;lr j1 ;ili

1lj;ir'J'*ii),ry'!i!i1ti.tlt'4t ztt,rir'r f " Ehrangsiap mernulai

ihmm untuk haji atau ummh dari Masiidil Aqsha ke Masiidil Hamm,

mal<a diarnpunilah dosan5n 5nng telah lalu dan gng akan datang, atau

owjiblah surga baginYa."

L-afazh Abu Daud. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthnilee

dengan lafazh: "dan uaiiblah surga baginSm'"

Lafazh Ahmad dan lbnu200 Hibban, "dosanya *ng telah lali'

saja.

tafazh Ibnu Maiah: "maka menjadi penebus dosadosanya yang

telah lalu."

Al Bukhari mengatakan di dalam Tarikhnyazol, "Tidak valid."

Dia menyebutkannya di dalam biographi Muhammad bin AMurmhman

t95 114*rr4 Al Imam Ahmad, 6/299.
195 Srrr* 4bu Daud, no' 1741.
Le7 Sunan lbnu Majah, no. 3001, 3002.
Da grulrilr lbni Hibban, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3701.

r9 Sumn Ad-Danquthnl, 2/283.
zoo 1q7S401.
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bin Yuhannas, dan dia mengatakan, "Haditsnya tentang ihram dari

Baitul Maqdis tidak valid.'

Adapun yang dicantumkan di dalam riwayat Abu Daud dan yang

lainnya adalah' Abdullah bin Abdunahman, bukan Muhammad bin

Abdunahman. Tampaknya yang terdapat di dalam riwayat Al Bukhari

lebih shahih.

L224-132741. Hadits: Bahwa ketika Aisyah hendak
umrah setelah tahallul, Rasulullah S memerintahkannya

agar keluar ke tempat halal (terlebih dahulu) lalu ihram.

Muttafaq alailPoz dari haditsnya.

* Hadits: Bahwa ketika Aisyah hendak umrah,'beliau
menlruruh saudaranya, Abdurrahman, unfuk meng-umrah-
kannya dari Tan'im, maka dia pun meng-umrah-kannya
darinya.

Telah dibahas.

L225-132751. Hadits: Bahwa Nabi S berihram pada

tahun Hudaibiyah, dan beliau hendak masuk (ke Mekkah)
darinya unfuk umrah, namun kaum musyrikin menghalangi
beliau darinya.

Muttafaq alaifiosdari hadits Ibnu Umar: Bahwa beliau & keluar

untuk umrah, namun orang-orang kafir Qumisy menghalangi antara

20L 467ur114i Al Kabir, T/L60,lafazhnya: "Tidak di-mutah'ah pada hadits ini."
202 57u1r11i 4l Bukhari, no. 1560 dan Shahlh Mushm, no, 1211.
203 Shahili Al Bukhari, no.2702 dan Shahih Muslim, no. 1230.
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beliau dan Baitullah, maka beliau pun menyembelih heqran kurbannya

dan mencukur rambutnya di Hudaibiyah.

lg276l. Disebutkan di dalam kitab Al Bukhariz@, dari Al Miswar

dan Manrran, kedtnnya mengatakan, "Nabi 'S) berangkat pada tahun

Hudaibiyah bersama ribuan sahababrya. lalu ketika beliau sampai di

Dzul Hulaifah, beliau mengalungi heqran kurban(nya) dan menandainya

seria berihram unfuk umrah di situ."

L226' Redaksi: Mereka menukil, bahwa beliau t[
berumrah dari Ji'ranah dua kali, 3;aitu sekali pada umrah

qadha' dan sekali lagt pada umrah Hawazin.

Demikian 5nng dicantumkan di situ, dan itu ielas keliru, karena

Nabi $ tidak berumrah dari Ji'ranah dalam umrah qadha'. Bagaimana

bisa menggambarkan bahwa beliau $ berangkat dari Madinah menuju

arah Thaif hingga berihram dari Ji'ranah dan mels,ryati miqat-miqat

Madinah. Bagaimana ini bisa sinkron dengan redaksi' Dikatakan bahwa

beliau fl$ Udak pemah berihram kecuali dari miqat-miqatnya, bahkan

disebutkan di dalam Ash-,Shahihaifios dari:

132771. Hadits Anas: Bahwa beliau $ berumrah empat umrah,

semuanya pada bulan Dzulqa'dah kecuali yang bersama hajinya, yaitu

umrah Hudaibifh atau masa Hudaibiyah pada bulan Dzulqa'dah,

umrah pada tahun berikutnya juga pada bulan Dzulqa'dah, umrah dari

Ji'ranah, yang mana beliau mernbagi-bagikan harta mmpasan perang

Hunain pada bulan Dzulqa'dah, dan umrah yang bersama hajinya.

132781. Riwayat Abu Daud205, 61-1it-il2i2o7, hnu Majah208,

hnu Hibbanzoe dan Al Hakim210 dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata,

zw shahih At Bul<hari, no. 1694, 1695.
zos Shut il;41Bul<had, no. L778 dan Shahih Muslim, no. 1253.
206 5*.n 4bu Daud, no. 1993.
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"Rasulullah S berumrah empat umrah, yaitu ummh Hudaibiyah, yang

kedua ketika mereka sepakat untuk umrah di wakfu mendatang2ll..."

alhadits.

Al Waqidi menyebutkan, bahwa ihrramn5n beliau dari Ji'ranah

pada malam Flabu, pada dua belas hari tersisa dari bulan Dzulqa'dah.

Bab: Macam-Macam Ihram, Adab-Adabnya dan
Sunnah-Sunnahnya

L227-I32791. Hadits Aisyah: 'Aku berangkat bersama
Nabi $ pada tahun haji wada', maka di antara kami ada

yang berihram unfuk haji dan di antara kami ada juga yang
berihram untuk haji dan umrah."

Muttafaq alaiffLz dengan tambahan: "sementara Rasulullah ,{$

berihram unfuk haji. Adapun orang yang berihram unfuk umrah maka

dia ber-tahallul, sedangkan orang yang berihram unfuk haji atau

menggabungkan haji dengan umrah maka hdakber-bhallul hingga hari

nahar."

207 5*ur 4t-Tirmidd, no. 816.
208 5*ur lbni Majah, no. 3003.
209 51ru616lbni Hibban, pembahasan tentang pertuatan baik,no. 394.
2Lo 74r"7u4o1t Al Hakim,l/485.
211 p1 dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan: "yakni umrah pada bulan

berikutnya. Demikian yang dikatakan oleh irengarang."
2t2 57u15i1i 41Bul<hari, no. 2t408 dan Shahih Muslim, no.12L1.
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l\ot. t ,d--1, dll P {t'd*,*t er* [rr,r'] -ttr't
.i*3*:!5 lLr7gLHPj

L228-132801. Hadits Anas: 'Aku mendengar Nabi $
menyaringkan keduanp dengan ielas, 'Aku penuhi

panggilan-Mu, haii dan umrah-'"

Muttafaq alai?t3 dengan selain lafazh ini, dari hadits Bakr bin

Abdullah darinya: "Aku mendengar Nabi $ befiabiligh untuk haji dan

umrah setrnuanYa."

Dalam salah safu lafazh 14*1i*214 disebutkan: "Aku Penuhi

pnggilan-Mu, lunrah dan hailpls." Dalam salah satu lafazh Al

BuldEdz15 disebutkan: "Aku dibonceng oleh Abu Thalhah, dan aku

melihat mereka merrynringkan keduanya sexntEnya, haji dan umrah."

Dalam lafazh lainnp disebutkan: "Aku mendengar mereka

menyaringkan keduanya semuanya. "

]tatazh y*1irn217, "Aku mendengar Rasulullah $ berihram

untuk keduarrya,'Aku penuhi pnggitan-Mu, umrah dan hail '"

Mengenai hal ini ada riwayat: Dari Umar, Ibnu Umar, Ali, Ibnu

Abbas, Jabir, Imran bin Hushain, Al Bam', Anas, Aisyah, Hafshah' Abu

Qatadah dan lbnu Abi Aufa. Ibnu Hazm218 6o1*1u, "Sanad-sanad

mereka shahih."

ztt Sh"liili 4l Buldzari, no. 4353, 4354 dan Shahih Mwlim, no.1232.
2r4 56u6i1i Musllm, no- 1222.
21p Di dalam naskah aslinp dicanfumkan: "haji dan umraE', sedangkan yang

dicanhrmkan di sini dari naskah 3 dan , serla shahih Muslim.

2t6 slntnh Al Bulinri, no. 2986.
2r? slalih Mwlln, no. L232.
218 u"lrt4l Wada',karp lbnu Hazm, h.422'
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Dia juga berkata, "Diriwayatkan2lg luga dari Suraqah, Abu

Thalhah, Ummu Salamah dan Al Hirmas."

Aku Katakan: Ada juga riwayat dari Sa'id bin Abu Waqqash,

Utsman dan yang lainnya.

J ofli-)t 11 6yi';r ;'6-r i) [rr^\] -\ y y r

r-, :\ /re **'u *L i,& ,tiX q;,;, ,,s'41 iA
.lGr4t'6 .dlfu $4t,i Ll tl, UtX

L22}-I328L1. Hadits: 'Sean dainya aku mengetahui
apa yang akan terjadi, tenfu aku tidak akan menggiringkan
hewan kurban, dan tenfu aku menjadikannya sebagai
umrah."

Muttafaq alaiFzo dari hadis Jabir dengan lafazh: "sandainya
aku tidak membawa hewan kurban, niscaSn aku ber-tahallul." l-afazh Al
Bukhari.

L23O-132821. Bahwa Nabi g menyendirikan haji.

14ur11*22i dari Jabir, "Kami datang bersama kami sambil

berihram untuk haji ifrad."

Dalam riwayat lain disebutkan: "Unfuk haji saja." Abu Daud222

dan Ibnu Maja\22t menambahkan, "Tidak dicampuri dengan yang

lainnya."

zts 1913471.
220 Shalnli Al Bukhari, no. 1651 dan Shahih Muslim, no. 7216.
22L 57u171i Muslim, no. 1218.
222 5*un 4bu Daud, no. L787.
223 S*"o lbnu Majah, no. 2980.
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Disebutkan juga oleh Muslim di dalam hadits Jabir yang panjang

dari riwayat Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir.

. Dalam suatu riwayat Ibnu Majah224 dbs[u1kan: "Menyendirikan

haji." Keduanya sama padanyv22' dari jalur Atha' darinya, dengan

lafazh: "Beliau dan para sahabakrya berihram unfuk haii."

Disebutkan dalam suatu riwayat Al BAihaqi226 f,an jalur Abu

Mu'awiyah, dari Al A'masy, dari Abu Sufi7an, darinya, dengan lafazh:

"Berihram untuk haji yang tidak disertai umrah."

' Redaksi: AslrSyafi'i me-raiilrl<an riwayat Jabi,

karena dia sangat men aga ketepatan manasik dan
perbuatan-perbutan Nabi c dari semeniak keberangkatan

beliau S dari Madinah hingga bet-tahallul-

Ifu memang sebagaimana yang dikatakannya, dan itu ielas227 di

dalam hadits Jabir yang panjang ldalam riwayat Muslim;.zzs

1231-t32S31. Hadits lbnu Abbas: Bahwa Nabi S
menyendirikan haii.

Muslimz?e dengan lafazh: Rasulullah $ berihram untuk haji'

Beliau tiba pada ernpat hari berlalu dari Dzulhijiah. lalu setelah shalat

Subuh beliau bersabda, "fumng.siapa yang ingin meniadikannya sebagai

umrah maka hq&Hah meniadilannP sebagai ummh."

2% Sunan lbnu Majah, no.2966.
225 Shalnli Al Bukhari, no. 2505, 2506 dan Shahih Muslim, no. 1216.
226 As-SwDn Al Kubra,S/2Z.
227 gldalam naskah g dicantumkan: "Dijelaskan."

2a Apuyang di antara dua tanda kurung siku adalah dari naskah dan D.
22e Slnhih Musltm, no.l24O.
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Diriwayatkan juga oleh Al Bulfiariz3o pada kitab Shalat dengan

lafazh: "Nabi & dun para sahabatrya tiba pada waldu Subuh hari

keempat, mereka berihram unfuk haji ..." al hadits.

1232-132841. Hadits Aisyah: Bahwa Nabi #
menyendirikan haii.

Muttafaq alaifisL dengan lafazh: berihram untuk haji.

Riwayat 14ur1i,rr232' Bahwa beliau $ menyendirikan haji.

Dalam riwayat mereka 5"16*233' Kami berangkat dan kami

tidak menyebut kecuali haji.

1233. Redaksi: Adapun sabda beliau, " Seandainya
aku tahu apa yang akan terjadi," sebenarnya beliau
menyebutkannya untuk menenteramkan hati para
sahabatnya. Lengkapnya khabar ini: Apa Snng diriwayatkan
dari Jabir, bahwa Nabi $ memulai ihram dengan ihram
yang belum diketahui, saat ifu beliau menunggu wahyu
dalam tiga pilihan, lalu furunlah wahyu, bahwa barangsiapa
yang membawa hewan kurban maka hendaklah
menjadikannya haji, dan barangsiapa yang tidak membawa
hewan kurban maka hendaklah menjadikannya umrah.
Sementara ifu beliau telah membawa herpan kurban,
sedangkan yang lainnya tidak, maka beliau memerintahkan
mereka agar menjadikan ihram mereka untuk umrah dan
ber-tanaltu', sementara beliau sendiri menjadikan ihramnya

2zo 56u1ii6 41Bul<hari, no. 1564,
231 Shaltili Al Bukhai, no. 15651 dan Shahih Muslim, no. 1211 (116).
232 56u15i1, Muslim, no. L2l7 (1221.
233 Shahili Al Bukhari, no. 305 dan Shahih Muslim, no. L211- (7201.
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unfuk haji. Lalu hal itu terasa berat oleh mereka, karena

sebelumnya mereka meyakini, bahwa umrah pada bulan-

bulan haji termasuk perbuatan-perbuatan yang berdosa

besar, maka Nabi & menuniukkan keinginan untuk

menyepakati mereka, dan beliau bersabda, " Seandainya aku

tidak menggiringkan hewan kurban -..-"

Hadits dari Jabir ini tidak ada asalnya.

t3285]. Memang, diriwayatkan juga oleh Asy-Syufiti234 d66

hadits Thawus secara mursal, dengan lafazh: Rasulullah S berangkat

dari Madinah tanpa menyebut haii maupun umrah, beliau menunggu

ketetapan. Yakni turunnya Jibril untuk menetapkan umrahnya secara

mutlak kepadanya. lalu turunlah'ketetapan di antara Shafa dan

Marwah, maka beliau memerintahkan para sahabatnya yang telah

berihram unfuk haji namun tidak mernbawa he'wan kurban agar

menjadikannya umrah, dan beliau bersabda, "sandainya aku

mengetahui apa yang akan teriadi..." al hadits

Di dalamnya tidak terdapat alasan yang disebutkan di bagian

akhimya.

Sedangkan rdaksi: "[alu hal itu terasa berat oleh mereka,

karena sebelumnya mereka me,yakini ... dst." dalilnya adalah apa yang

diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dia berkata, "Mereka menanggap bahwa

umrah pada bulan-bulan haji termasuk kejahatan yang sangat jahat,"

Diriwayatkan oleh AsySyaihhani, dan ini tela dikemukakan di dalam

pembahasan tentang miqatmiqat.

Redaksi di dalam hadits ini: "Dan tidak seorang pun dari mereka

yang membawa hanuan kurban selain Nabi $." Driwayatkan oleh Al

gr1*1-,uri235 khusus dari hadits Jabir, dia berkata, "Rasulullah $ dan

2* Musnad,Asy$nf i,h. 111, 196.
23s 51o171541Bukhari, no. 1785.
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para sahabatnya memulai ihram untuk haji, dan tidak seorang pun dari
mereka yang membawa hetran kurban selain Nabi $."

1234-132861. Hadits: Bahwa beliau S berihram
secarir tamaltu'.

Muttafaq alai$s6 dari hadits Ibnu Umar: "Nabi $$ ber-tamattu'

dan menyembelih hevuan kurban. Beliau menggiringkan hewan kurban

dari Dzulhulaifah. Beliau memulai ,ihram untuk umrah, kemudian

berihram unfuk haji." r-

132871. 14,n16237 meriwayatkan dari hadits 'lmran bin
11rr1',ui,',238: "Flasulullah $ ber-tarnattu' dan kami juga ber-tamattu'

bersama beliau."

t3288]. At-Tirmidzi23e meriwalntkan dari hadits Ibnu Abbas:
"Rasulullah $, Abu Bakar, Umar dan Utsman ber-tamatfu] dan orang

yang pertama kali melarang[nya]24o adalah Mu'awiyah.

wr.a. JC *', * \t J- fi :Ly [rr,r1] - I r ro
gr.#j r+a.rr.Kij'-e\6t i.re) ,4u #*\

1235-1g2891. Hadits: Bahwa Nabi g bersabar t"p.a.
Aisyah, " Thawafmu di Baifultah, dan sa'imu di antara Shafa
dan Marwah mencukupimu unfuk hajimu dan umrahmu.',

236 Shahili Al Bul<hari, no. 1691 dan Shahih Muslim, no.l22l.
237 Shaliili Muslim, no.7226 (7Zl).
zza 1q213421.
239 Sunan At-Tirmidzi, no.822.
240 9i dalam naskah aslinya dicantumkan dengan lafazh: iji, sedangkan yang

benar dari naskah I dan ,.

49



Talkhishul Habir

Mr"1i*241 dari haditsnya dengan lafazh: "lMancukupimilz4z

thawafmu di antara Shafa dan Matwah untuk haiimu dan umrahmu."

Disebutkan di tengah hadits.

1236-132901. Hadits: Bahwa Aiqnh berihram untuk
umrah ketika dia berangkat bersama Nabi C pada tahun

Haji Wada', lalu dia haid dan tidak memungkinkannya
thawaf untuk umrah, sementar.a dia khawatir terluputkan
haji bila menangguhkann5ra hingga suci. Lalu ketika Nabi $

. masuk ke tempatnya, beliau bertanya kepadanya, "Ada apa

denganmd? Apa engl<au haid?" Aislrah menjawab, 'Benar. "

Beliau pun bersaMa, uIfu adalah sesuatu yang telah Allah
tetapl<an pada anak-anak peredrpuan Adam. Benhramlah
engkau untuk haji, dan lakukan apa Wng dilakulan oleh
orang haji kecuali jangankh engkau thawaf di Baitullah. Dan
thawafmu telah mencukupimu unfuk hajimu dan umrahmu-"

Muttafaq alai?a3 dari haditsnya. Hadits ini mempunyai banyak

lafazh.

Ig2g1l. Juga dari hadits JabiPM, yang mana 66u puu6245

menambahkan redaksi di dalam hadits Jabir: "Kecuali mgkau iangan

thawaf di Baitullah dan jangan pula shalat.

Disebutkan juga oleh Al Bukhari se@ra mu'allaq (tanpa

menyebutkan awal sanadnyn) pada pernbahasan tentang haid26, dan

241 Shahili Muslim, no. 12L1 (132, 133).
242 5* yang di antara dua tanda kurung siku ini dari naskah M dan Shahih

Muslim.
243 Shehih Al Bukhad, no. 305 dan Shahih Muslim, no. 1211 (119).
zu Shahih el Bul<had, no. 1651 dan Shahlh Mustm, no. 1213.
N SunanAbu Daud, no. 1786.
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disambungkan (sanadnya) dengan maknanya dari jalur lain pada akhir

pembahasan tersebut.

* At Jh6,sni:a3u.G.r* :[rvlr] -rvrv
;;#t &,tis; l':i'n,"oG 

)G i.i, i; *, ;a ht

,P,*:t rlL}uit ;* jnt Jy, e *; ,l"l ;.;- GW
.y'jJit,€r'u'6.

L237-132921. Hadits Airyah: 'Rastdullah S
menyembelih kurban seekor sapi atas nama kami,
sementara kami mengerjal<an qiran."

Saya tidak menernukannya demikian.

132931. Disebutkan di dalam Ash-Shahilai*47 darinya dalarn

suatu hadits yang permulaannya: "Kami berangkat bersama Rasulullah

$ pada lima hari tersisa dari Dzulqa'dah..." al hadits. Di dalamnya

disebutkan: "[.alu dibawakan daging sapi ke tempat kami pada hari

Nahar, maka aku bertanya, 'Apa ini?' lalu dijawab, 'Rasulullah 6$

menyembelih atas narna para istrinya.'

Dalam lafazh lain disebutkan: [-alu dibawakan kepada kami

daging sapi, maka aku bertanya, 'Apa ini?'zna Mereka menjawab,

'Rasulullah $ menyembelih kurban sapi atas narna para isbinya'."

246 51r"171i Al Bul<hari, lng, kir,ab Haidh, bab Wanita haid melalsanakn semua
rangkaian manasik haji kecuali thawaf di Baifullah. Dengan menegaskannya.

247 51ru1ri1i 4l Bukhari, no.77O9 dan Shahih Muslim, no. 1211 (125).
2€ Apa yang di antara dua tanda kurung siku rontok dari naskah aslinya,

sedangkan pencantuman ini dari naskah ; dan , serta Shahih Muslim.
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lafazh An-Nasa'i249: "Rasulullah S menyembelih atas nama

kami masing-masing seekor sapi ketika kami berhaji."

132941. Lalazh y*1i*250 dari Jabir, "Rasulullah ds

menyembelih (kurban) atas nama Aisyah." Dalam lafazh lainnya: "see[or

sapi atas nama para istrinya pada hari Nahar'"

l32g5l. Disebutkan di dalam Sunan lbni MaiaFsr dan Al

11uLirrr2s2 dari Abu Hurairah: "Rasulullah $ menyembelih kurban atas

nama para istrinya yang umrah, yaitu pada Haji Wada', satu ekor sapi

atas nama m€treka."

Al Baihaqi253 6"tLu1u, "Al Walid bin Muslim meriwayatkannya

sendirian, dan dia tidak menyebutkan mendengar padanya." Kemudian

dari ifu, disebutkan bahwa dia mengambil hadits ini dari Yusuf bin As-

Safr, dia 46u'i12s4 Kemudian dia meriwa5ntkanny6255 dari jalur lainnya

dengan menyebutkan mendengamya Al Walid, dan mengatakan, "Jika

terpelihara, maka ini hadits iayytd."

L238-132961. Hadits: Bahwa Nabi $ memerintahkan

para sahabatnS;a agar berihram dari Mekkah, dan merpka ifu

ber-tamattu'.

Aku tidak menernukannya demikian.

249 As$unn N Kubmkarya An-Nasa' i, no. 4126, 4127 -

%o Shalnh Musfim, no. 1319.
%L Sunan lbnl Majah, no. 3133.
%2 Musadmk N Hakim, 7/467 .

253 4"-5urun Al Kubm,4/354.lafazhnya, "Al Walid bin Muslim meriwayatkannya

sendirian dan tidak menyebutkan pendengarannya padanya dari Al Auza'i,

sementara Muhammad bin Isma'ilAl Bukhari khawatir dia mengambilnln dari

Yusuf bin As-Safr. Wallahu alam."
B Bahkan dia pendusta lagi memalukan.
zfi As-9unan Al Kubn,4/354.
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L32g7l. Disebutkan di dalam Ash'Shahihair?56 dari Jadir dalam

suafu hadits yang permulaannya: "Kami berhaji bersama Nabi S ..." al

hadits, di dalamnya disebutkan: "Dan tetap tinggallah kalian dalam

kadaan halal, hingga ketika han Tarui5nh nanti hendaHah kalian

memulai ifuam untuk haji."

Keduanya juga meriwayatkan dari haditsnya dalam kisah ini:

"Hingga ketika hari Tarwiyah dan Kami posisikan Mekkah di belakang,

kami memulai ihram untuk haji."

Lafazh 14rr1i*257'258 "Rasulullah 'S memerintahkan kami agar

berihram apabila kami menuju ke Mina." Dia berkata, "Maka kami pun

memulai ihram dari Al Abthah."

132981.11"6ru25e juga meriwayatkan dari Salim, dari lbnu Umar,

dia berkata, "Rasulullah #t ber-bmatfu'dalam Haji Wada' dengan

umrah kepada haji, beliau berkurban dan menggiringkan he'.uan kurban

bersamanya dari Dzulhulaifah, Rasulullah $ memulai ihram untuk

umrah, kemudian berihram unfuk haji. Orang-orang pun ber-tamattu'

bersama beliau dengan umrah kepada haji. Di antara mereka ada yang

berkurban sehingga menggiringkan hevuan kurban, dan di antara mereka

ada juga yang tidak berkurban. Sesampainya di Mekkati, beliau bersabda

kepada orang-orang , 'Barangsiapa di antam kalian Sang berkurban,

maka tidak halal sauafu pun [yang tadinSa haramlzso bagingn hingga

dia menyel*aikan hajiryn. Dan bamngsiap jnng tidak berkurban,

maka hendaHah thautaf di Baitullah serta di Shafa dan Matwah, lalu

memotong (rambuf dan berbhallul, kemudian berihmm untuk haji, dan

2s6 Shahili Al Bukhari, no. 1568 dan Shahih Muslim, no. 1213.
257 9i dalam naskah aslinya dicantumkan, 'F,'tanpa laam, sedangkan yang

pencanfuman ini dari naskah dan.
2s8 56u6i1i Muslim, no. 7214.
25e Shaliili Al Bukhari, no. 1691 dan Shahih Muslim, no.1227.
260 Puri naskah; dan s.
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hendaHah berkurban. Dan bmngskp yang tidak menemukan hewan

kurban, maka berpuasa tiga hari di unktu hafi dan tuiuh (han) setelah

kembali kepada keluarganya... "' al hadits.

' Hadits Jabif6l: "Apabila kalian menuiu Mina maka

hendaHah memulai ihram untuk haji."

dikernukakan sebelumnya.

i ,'a*,,3:-{,-t:. Jtl l:.1 *a \t Jb '8 [rv I l] - r rrr

.*t Asrrita;")
1239-132991. Hadits: Bahwa beliau * bersaMa

kepada orang-orang yang mengerjakan tamattu',
" Elarangsiapa yang membawa hewan kurban mala
hendaHah berkurban, dan barangsiapa yang tidak
menemukan maka hendaHah berpuan tiga hart di waktu

haji dan tujuh had apabila telah kembali kepada

keluarganya."

Muttafaq alaifi5z dari hadits lbnu Umar di dalam hadits yang

paniang.

zet 1qz343l.
262 ShahiliAl Bukhad, no. 1691 dan Shahih Muslim, no.1227.
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?nt ,** bt Jyrhfru,rlr" i.t qro.[rr. .] -\ Y t.
.€ :61 i;e*' 61:,:t=jit G $ z# :Jv *i #

f.240-[33001. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa Rasulullah $
bersaMa, 'Tiga hari di waktu haii dan tuiuh hart) apabila

kalian telah kembali ke kota-kota l<alian."

Al Bukhariz53 6uti sebagian gurunya secara mubllaq dengan

redaksi yang memastikan.

Aku katakan: Sanadnya disambungkan oleh Ibnu Abu Hatim di

dalam Tafsimya.

' Hadits: Bahwa beliau $ berihram dengan ihram

yang mutlak.

Relah dikemukakan sebelumnya.

* Hadits Jabir: "Kami tiba di M"kkuh, dan kami mengucapkan,

'Aku penuhi panggilan-Mu untuk haji'."

Nanti akan dibahas.

1241-[330U. Hadits: Bahwa Ali datang dari Yaman

dengan memulai ihram dengan apa yang diihramkan oleh
Rasulullah S, dan beliau tidak mengingkarinya.

Muttafaq alaiff6a dari hadits Anas: "Ali datang kepada Nabi $
dari Yaman, lalu beliau bertanya, 'Dangan apa Wng engkau memulai

ihmri?'Ali menjawab, 'Dengan apa yang diihramkan oleh Nabi $.'

263 Shatilti At Bukhari, no. L572.
26a 56u1r11r 41Bul<hart,no. 4353, 4354 dan Stnhk Muslim, no. tZsO.
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Beliau pun bersabda,'Seandainya aku tidak membawa hewan kurban,

niscaya aku ber-tahallul.'"

t33021. Riwayat Al 3r'rL1',uri265 dari Jabir: "Nabi &
memerintahkannya agar tetap pada ihramnya."

Dalam riwayatnya yang lain menyerupai hadits Anas, dia

berkata, "Maka Nabi $ bersabda, 'Maka berkurbanlah dan tetaplah

ihram sebagaimana keadaanmu sekamngf ."

1242-133031. Redaksi: Demikian iuga png terdapat
dalam riwayat Abu Musa.

Muttafaq alaifi66 dari jalur Thariq darinp. Dia berkata, "Aku

datang kepada Nabi $ kefika beliau singgah di Bathah, lalu beliau

bertanya kepadaku, 'Apakah engkau telah mengerjakan haji?' Aku
jawab, 'Ya.' Beliau bertanya lagi,'Dengan apa tnng berihmrfl' Aku
jawab, 'Aku betalbiyah dengan ihlalseperh nhla/Nabi $.'Maka Nabi $
bersabda,' Bagus kau ..."' al hadits.

1243-[33041. Hadits Sa'id bin Al Musa5ryib: 'Para
sahabat Rasulullah # berumrah pada bulan-bulan haji. Maka

apabila mereka tidak berhaji pada tahun mereka ifu, mereka

tidak berkurban."

Al Baihaqi26T daiialumya dengan lafazh: bqr-tamattu'.

Dan menarhbahkan di bagian akhimya: mereka tidak berkurban

apa pun.

265 Shuhih Al Bukhari, no. 4352.
2e6 Shul;ili 4l Bukhari, no. 1559, 4354 dan Shahih Muslim, no.722\.
257 4t-Srnun Al Kubn,4/356.
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Bab Sunnah-sunnah Ihram

L244-133051. Hadits: Bahwa beliau $ menanggalkan

pakaian untuk ihramnya dan mandi.

At-Tirmidzi,z58 Ad-Daraqhtuniz59, Al BaihaqlzTo dan Ath-

Thabarani2Tl dari hadits Zaid bin Tsabit, dihasankan oleh At-Tirmidzi

dan di-dha'ifl<an oleh Al Uqaili.ztz

Al Hakim273 dan Al BaihaqizT4 meriwayatkan dari jalur Ya'qub

bin Atha', dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah $
mandi, kemudian mengenakan pakaiannya. Sesampainya di

Dzulhulaifah beliau shalat dua raka'at, kemudian duduk di atas untanya.

lalu ketika sejajar dengan Al Baihda'beliau berihram untuk haji'"

Ya'qub dha'if,

1245-133061. Hadits: Bahwa Asma' binti Umais,
istiinya Abu Bakar, nifas di Dzulhulaifah, maka Rasulullah Q
memerintahkannya mandi unfuk ihram.

Malik di dalam Al Murwaththa'z7s dari Abdunahman bin Al

Qasim, dari ayahnya, dari Asma' binti Umais: Bahwa dia melahirkan

Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq di Al Baida', lalu Abu Bakar

26 Sunan At-Timtidz', no. 830.
26e 5*un 4d-Damquthnl, 2/220-221.
270 As^1unan Al Kubra, 5/32-33.
27r 4174u7u- Al Kabir, no. 4862.
272 446-p1ru bfa ., 4/139.
273 14rt1ud.k Al Hakim, T/447.
274 4"-5**, Al Kubm,5/33.
275 41114u*uththa' karya Imam Malik,l/322.
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menyampaikan hal itu kepada Rasulullah $, maka beliau pun bersabda,

" Suruhlah dia mandi, kernudian hendaHah dia memulai ihram."

lni mursal, dan telah disarnbungkan (sanadnya) oleh Muslim275

dari hadits Ubaidullah bin Umar, dari Abdunahman biin Al Qasim, dari

ayahnya, dari Aisyah, dia berkata, "Asma' nifas ..."

Ad-Daraquthni mengatakan di dalam Al llal, "Yang benar adalah

pendapat Malik dan yang sependapat dengannya." Yakni mursal.

Diriwayatkan juga oleh An-Nasu'i277 dari hadits Yahya bin

Sa'id, dari Al Qasim bin Muhammad, dari ayahnya, dari Abu Bakar. Ini
murcal juga, karena Muhammad tidak mendengar dari Nabi S dan tidak

pula dari ayahnya.

Memang ada kemungkin* iiu mendengar itu dari ibunya,

narnun dikatakan, bahwa Al Qasim juga tidak mendengar dari ayahnya.

L246-1330{1. Diriwavatkan juga oleh Muslim278 li dalam

hadits Jabir yang panjang, dia berkata, "Kami berangkat bersamanya,

hingga ketika kami sampai di Dzulhulaifah, Asma' binti Umais

melahirkan Muhammad bin Abu Bakar, lalu dia mengirim utusan kepada

Rasulullahc$ (untuk menyampaikan pesan), 'Apa yang harus aku

perbuat?' Beliau pun bers{bda,'Mandilah dan sumpallah dengan kain,

lalu berihramlah....'" al hadits.

1247-133081. Hadits: Mandi untuk memasuki

Mekkah.

276 Shahih Muslim, no.1209.
277 As-Sunan Al Kubn karya An-Nasa'i, no. 3644.
278 51ru616 Muslim, no. 1218.
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Muttafaq alaiflTs dari hadits lbnu Umar: Bahwa apabila dia

memasuki ke dekat tanah suci, dia berhenti talbiyah, kemudian

menginap di Dzu Thuwa, kemudian shalat Subuh di sana dan mandi.

Lalu dia menceritakan: Bahwa Nabi s melakukan itu. lni lafazh Al

Bukhari, dan lafazh Muslim menyerupai itu.

1248-[33091. Hadits Aisyah: 'Aku memakaikan
wewangian kepada Rasulullah $ untuk ihramnya sebelum

beliau berihrarn, dan unfuk tahallufnya sebelum beliau
thawaf2Eo di Baitullah. "

Muttafaq alaifisl dengan lafazh ini: Keduanya memiliki lafazh-

lafazh selain ini.

L24g-133101. Haditsnya:'seakan-akan aku melihat
kilauan misk pada belahan rambut Rasulullah S, yang mana

saat ifu beliau sedang ihram.'

Muttafaq alailPsz dari haditsnya, dan ini adalah lafazh Muslim,

sedangkan lafazh Al Bukhari: "minyak wangi" pengganti lafazh "misk",

dan "rekahan" sebagai pengganti "belahan". An-Nasa'iz83 dan Ibnu

Maja[z8a menambahkan: "setelah tiga (hari), yang mana saat ifu beliau

sedang ihram."

27e Shahili N Bul<hari, no. 1573 dan Shahlh Muslim, no. 1188.
zao 1qr6441.
28t 56u1ri1i 41 Bukhari, no. 1539 dan Shahih Muslim, no. 1 189.
282 56u6i1i 4l Bukhai, no. 1538 dan Shahih Muslim, no. 1190.
283 As\$unn Al Kubrakarya An-Nasa'i, 3683.
24 Shahth lbni Hibhn, pernbahasan tentang pgrbr.ntan baik, no. 3768.
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Dalam suafu riwayat yang Diriwayatkan Muslim285 disebutkan:
"Apabila beliau hendak ihram, beliau mengenakan sebaik-baik

wewangian yang beliau dapatkan, kemudian setelah itu aku melihat

kilauan minyak wangr pada kepala dan jenggot beliau."

Perhatian:

Lafazh Al Wabish dengan shaad tanpa titik, artinya al-lamban
(kilauan).

1 250-[33 1 11. Redaksi: Diriwayatkan: Bahwa termasuk
Sunnah adalah wanita mengu$lpkan inai pada tangannya
unfuk ihram-

Asy-Syafi'i2e, Ad-DaraquthnizsT dan Al Baihaqizs8 6uri hadits

Abdullah bin Dinar, dari hnu Umar, bahwa dia berkata, "Termasuk As-

Sunnah adalah wanita mengosok kedua tangannya dengan sedikit inai,

di malam hari ihmm ..." al hadits. Di dalam sanadnya terdapat Musa bin

Ubaid Ar-Rabadzi, dia disangsikan haditsnya. Asy-Syafi'i

meriwayatkannya secara mutwl tarpa menyebutkan Ibnu Umar.

1251-13312]. Hadits: Diriwayatkan bahwa seorang wanita
berbai'at kepada Nabi $, dia mengeluarkan tangannya, namun beliau

s berkata, "Mana inai(nta,l?'

Abu Daudz8e dan Abu Ya'1a290 6uri hadits Aisyah: Bahwa

Hindun bin Utbah berkata, "Wahai Nabiyullah, bai'atlah aku." Beliau

zffi Shahih Muslim, no. 1189.
286 Al Baihaqi di dalam ,4s-Sunan At Kubn,5/48, dartjalumya.
287 S*rn Ad-Danquthni, 2/272.
288 4"-grnun Al Kubn, S/48.
289 Sunan Abu Daud, no. 4165.
290 Aku tidak menemukannlB di dalam versi cetaknya.

60



Talkhishul Habir

bersabda, "Aku tidak akan membai'atmu hingga engkau merubah

(wama) telapak kdua tanganmu'

binatang buas."

Sakan-akan keduanYa itu telaPak

Didalamsanadnyaadatigaperawiyang.tidakdiketahui.

t33131. Diriwayatkan juga oleh Ahmad2e1, An-Nasa'i2e2 dan

Abu Diudzes dari jalur lainnya,d ari Shaf!ryah binti Ishmah, dari Aisyah,

dia berkata, "seorang wanita memberi tanda dari balik tirai dengan

tangannya kepada Rasulullah ,$, lalu beliau mengepalkan tangannya

dan bersabda, 'Aku tidak tahu, apakah (ini) tangan seorang lelaki atau

tangan seorang wanita?' Dia berkata, '(lni) wanita.' Beliau bersabda,

"Jika engkau wanita, hendaHah engl<au merubah (wama) kuku-kukumu

dengan inal."

Ahmad mengatakan di dalam Al 'llaP94, "lni hadits munkar."

133141. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thaba611i2e5 dan Abu

Nu'aim di dalam Al Ma'rifal?e6 dari hadits Sauda' binti 'Ashim, dia

berkata, "Aku mendatangi Nabi $ untuk berbai'at kepadanya, lalu

beliau bersabda, 'Wamailah dengan inai'' Maka aku pun menggunakan

inai, kemudian aku datang lagi lalu berbai'at kepadan5n'"

133151. Nhzzar2eT meriwayatkan dari hadits Mujahid dari Ibnu

Abbas: Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah $ untuk

berbai'at kepadanya, namun dia tidak memakai inai, maka beliau tidak

membai'atnya hingga dia memamai inai'

2er 14*nu4 41 Imam Ahmad,6/262.
292 Sunan An'Nasa'i, no. 5089.
293 5** 4bu Daud, no. 4166.
2e4 Lih. Al tlal N Mutanahiyah,2/628, no. 1035.
295 41 74u'iu* Al Kabir,ln \7 , no. 770,77L.
296 714u'riSu1 4"t-Shahabahkarya Abu Nu'aim, 6/3362'
297 Mulihtashar hwald Al Bazzar, no. L228.
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Di dalam sanadnya terdapat AMullah bin Abdul Malik Al Fihri,

ada kelemahan padanya.

133161. Riwayat Ath-Thabarani di dalam AI Ausath2es dari lalur
'Abbad bin Katsir fu-Ramli, dari Syumaisah binti Nabhan, dari

maulanya, Muslim bin Abdurrahman, dia berkata, "Pada saat

penaklukan Mekkah, aku melihat Rasulullah $ membai'at kaum wanita

di bukit Shafa, lalu datanglah seorang wanita yang tangannya seperti

tangan laki-laki, maka beliau menolak membai'ahrya hingga dia pergi

dan merubahnya dengan wama kuning."

L252-133171. Redaksi: Berkenaan dengan
anjurkannya memalai inai, sebenamya lnng dianjurkan
adalah pewarna.rn tangan, bukan lukisan, coretan dan
bagian ujung-uiung saja, karena telah diriwayatkan bahwa
beliau $ melarang pewarnaan ujung-ujungnya saja, 5pifu
wanita memakai inai pada ujung-ujung jari saja..."

Aku tidak menemukan hadits ini.

133181. Tapi Ath-Thab6r'6r',i2ee meriwayatkan di dalam biographi

Ummu [-aila, istuinya Abu I aila, dari hadits [bnu Abu [aila],300 dia

berkata, "Kami berbai'at kepada Rasulullah $, lalu di antara yang

ditetapkan atas kami adalah kami memakai inai dengan mencelupkan

298 N Mu'jam Al Ausath, no- 1114.
299 Al Mulam Al l{abir, 25/138, no. 334. Sanadnya sebagaimana yang

dikemukakan Ath-Thabarani: dari jalur Muhammad bin Abu Imran bin Abu
laila, dia berkata: Bibiku, Hammadah binti Muhammad, menceritakan
kepadaku dari bibinya, 5nifu Aminah binti AMurrahman, dari neneknya, yaihr
Ummu laila, dia berkata, ... lalu dia menyebutkannya.

300 p1 dalam naskah aslinp di canfumkan: "keluarga Abu laila" sedangkan yang
dicantumkan di sini dari naskah; dan ,.
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(tangan), bersisir saat mandi, dan tidak membiarkan tangan kami kering

dari inai."

Ini menunjukkan larangan, bahkan hadits Ishmah dari Aisyah

yang lalu yang dikemukakan Ahmad dan yang lainnya menyebutkan:

"HendaHah engkau merubah (wama) kuku-kukumu," yang

menunjukkan boleh, hanya saja pengarang melihat kepada maknanya

dalam kondisi ihram, terutama karena wanita diperintahkan mev.ramai

tangannya supaya menutupi wama kulitnya. Bila hanya meuramai ujung-

ujungnya saja, maka tidak tercapai kesempumaan penufupan tersebut.

Lain dari itu, lukisan dan pa*amaan ujung-ujungnya saja bisa menjadi

fitnah, maka diperintahkan untuk menufupi di saat ihram.

:,',), !:t e'€'cl ?4:e'-* [rrr 1] - \ Yor

,;'t
1253-t33191. Hadits: -Hendalmya seseorang i*r,

berihnm dengan l<ain, serban dan *paang sandal-'

Hadits ini disebutkan oleh Asy-syaikh di dalam Al
Muhadzdzatsol dari lbnu Umar, dat seakan-akan dia mengambilnya

dari perkataan lbnu Al Mundzir, karena dia juga menyebutkannya

demikian, tanpa sanad. Al Mundziri dan An-Nawawi membiarkannya

kosong dalam bagian komentamya terhadap Al Muhadzdzab, dan

adalah keliru orang yang menyandarkannya kepada At-Tirmidzi.

133201. Adalah benar3oz, ini diriwayatkan juga oleh Ibnu Al

Mundzir di dalam Al Auath dan Abu 'Awanah di dalam Shahilrnya

dengan sanad sesuai dengan syarat Ash-Shahih, dari riwayat

30t Al Muliadzdabl<arya Asy-syairazi ,7/204.
3021Q|/.3451.
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Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar:

Bahwa seorang lelaki memanggil Nabi S lalu berkata, "Pakaian apa

yang harus dihindari oleh orang yang ihram?" Beliau pun menjawab,

" Tidak mengenakan celana, tidak pula baju, tidak pula mantel, tidak

pula tutup kepala, tidak pula pakakn yang telah terkena a'faran dan

tidak pula yang terkena waras. Dan hendaHah sneomng kalian

berihmm dengan kain, serban dan sepasang sandal, iika tidak

menemukan sepasang sandal maka hendaHah mengenakan sepasang

khuft dan hendaHah memotongnya hingga pada bagian mata kaki."

Ibnu Al Mundzir mengatakan di dalam Mukhtashar-nya. "Adalah

valid bahwa Nabi S bersabdd, ..." lalu dia menyebutkannya.

t3321]. Hadits ini ada yang diriwayatkan oleh Al

!,ffi6ri303 dari jalur Kuraib dari lbnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah 6$

berangkat dari Madinah setelah berhenti dan.memakain minyak rambut

serta beliau dan para sahabatnya mengenakan kain dan serban. Beliau

tidak melarang kain dan serban apa pun untuk dikenakan kecuali yang

memakai za'faran."

' Hadits: " Pakaian Wng paliny disulai Allah adalah

Wng putih."

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang Jum'at.

* Hadits: Umar melihat Thalhah ...

Nanti akan dikemukakan di akhir bab ini.

3o3 shahili Al Bukhai, no. 1545.
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1254-133221. Hadits: Bahwa Nabi C shalat dua

raka'at di Dzulhulaifah kemudian ihram.

14ur1i-304 dari hadits Jabir menyerupai ini, dan muttafaq

alailfos dari hadits lbnu Umar: Bahwa dia mendatangi masjid

Dzulhulaifah lalu shalat dua raka'at, kemudian menaiki (funggangannya),

lalu setelah funggangannya berdiri tegak dia berihram, kemudian

berkata, "Demikian aku melihat Rasulullah $ melakukannya." lafazh Al

Bukhari.

t33231. Diriwayatkan juga oleh Ahmad306, Abu Daud307 dan Al
guli*308 dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah $ keluar

untuk haji, lalu ketika beliau shalat dua raka'at di masjidnya di

Dzulhulaifah, beliau menetapkan tempatrya, lalu memulai ihram untuk

haji begifu beliau selesai dari dua raka'akrya itu.'l

1255-t33241. Hadits: Bahwa Nabi $ tidak memulai

ihram sehingga bergeraknya kendaraannya.

Muttafaq alailFoe dari hadits hnu Umar dengan lafazh ini.

Mengenai masalah ini adalah riwagnt:

t33251. Dari Jabir: Bahwa mulai ihramnya Rasulullah $ dari

Dzulhulaifah ketika tunggangannya berdiri tegak. Diriwayatkan oleh Al

Buld6 i.310

3u Shahih Muslim, no. 1218.
sos Shahih Al Bukhad, no. 1554 dan Shahih Muskm, no. 1187.
36 Musnad Al Imam Ahmad, L/260, 372.
307 Sunn Abu Daud, no.1770.
sos Mrcbdnk Al Hakim,l/45L.
3@ Shahih N Elukhari, no. 1552 dan Shahih Muslim, no. 1187.
glo slnltili N Bukhatt, no. 1785.
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133261. Dari Anas lnng menyerupai itu, diriwayatkan juga

olehnya.311

133271. Dari hnu Abbas png diriwayatkan oleh 61 11uL1-.312

t3328]. Dari Sa'd bin Abu Waqqash: "Adalah Nabi $, apabila

beliau mengambil jalan cabang, beliau memulai ihram ketika

funggangannya tetah berdiri tegak." Diriwayatkan oleh Abu Daud313, Al
Bazza€r4 dan Al r{ukirr.als

133291. Hadits. hnu Abbas: Bahwa Nabi $. memulai ihram

setelah selesai shalat.

Diriwayatkan oleh para penyusun kitan-kitab Sunan316, Al
11uLi-317 dan AI Baihaqi3ls sedara paniang dan ringkas dari haditsnya.

Di dalam sanadnya terdapat Khushaif yang kredibilitasnya

diperselisihkan.

L256. Redaksi: Segolongan dari para sahabat kami
mengartikan perbedaan riwayat ini bahwa Nabi S
mengulang talbiyah ketika bergeraknya hewan tunggangan,
lalu orang yang mendengar ifu mengira bahwa saat itu
beliqu baru ber- talbitnh-

Aku katakan:

slt 56u1ri1i 41Bukhad, no. 15216.
stz 7'4*1u4*1, Al Haldm, | /451.
3L3 SwTan Abu Daud, no. 1775.
3L4 lqutnu4 Al Bazar, no. 1198.
3L5 7'4rt7u4-1, Al Hakim, T/452.
3LG Sunrn Abu Daud, no. 1770; Sunan At-Tfumidzi, no. 819 dan Sunan An-

Nasa'i, no.2754.
317 Mustadmk Al Haldm, L/45L.
3r8 4"-5*r, Al Kubm,5/37.
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t33301. Ini diriwayatkan juga oleh Abu puu631e dan Al

Baihaqi32o dari hadits Ibnu Umar 't:$. Jg Pt{l; &' Ab 
"fr 

,Lf

*i,, Ald t',tl'* Lot, ,uu.'i .,rliir :'c.:tr; i1

' Hadits: Bahwa beliau $ bersaMa kepada Aig;ah

ketika dia haidh , " I-akukanlah apa Wng ditakukan orang haii

keanli thawaf di Baitullah."

Muttafaq alaih dai. haditsnya, dan ini telah dikemukakan di

dalam pembahasan tentang haid.

12547-1333U. Hadits Jabir: Bahwa beliau S ber-

talbiyah di dalam hajin3p apabila beriumpa dengan suatu

rombongan atau menaiki bukit, atau menuruni lembah, serta

setelah shalat-shalat fardhu dan di akhir malam-

Hadits ini disebutkan oleh Asy-Syail'h di dalam Al Muhadzdzab,

sementara An-Nawawi dan Al Mundziri tidak mengomentarinya.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Asakir di dalam Takhrit'nya untuk

hadits-hadits Al Muhadzdza6,327 6uri ialur Abdullah bin Muhammad bin

Najiyah di dalam Fawaidnya dengan sanadnya hingga Jabir, dia

berkata, "Rasulullah S ber-talbigh apabila beriumpa dengan suatu

rombongan ..." lalu dia menyebutkannya.

Di dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak dikenal.

3L9 SunanAbu Daud, no. 1770.
320 4t^5*u, Al Kubm,5/37.
321 N Muliadzdz,abl<arya AsySyairazl ,l/206.
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t33321. Asy-Syafi'i322 meriwayatkan dari Sa'id bin Salim, dari

Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Bahwa diaber-talbiSnh

sambil berkendaraan, ketika turun (singgah)dan ketika berbaring.

133331. Ibnu Abu Syaibi6ezs meriwayatkan dari riwayat hnu

Sabith, dia berkata, "Para salaf menyul<al talbiyah pada [empat1324

tempat, (yaifu): Selesai shalat, ketika rnenuruni lembah atau

mendakinya, dan ketika berjumpa dengan rombongan (lain)."

t33341. Diriwayatkan juga menyerupai iLrs2s dari Khaitsamah,

dengan tambahan: "Dan ketika menunggangi kendaraannya."

;I'oi qt;IJ ,fb €El) ,Ly [rrr"] - \ Y oA

i-b',eA, r'V ;t e Wy {$tr €tkl \,5'ig);b(
.*e>i"t'";?)

1258-[33351. Hadits: "Jibil mendatangiku lalu

memerintahkanku agar aku memerintahkan para sahabatku

supaya mereka mengerasl<an suara talbi5mh mereka.'

Malik di dalam Al Muwaththa'326 dan Aqrsyafi'F27 dainya,

serta Ahmad328, para penyusun kitab-kitab As-Sunartn, Ibnu

322 Musnad Asy-Spfi'i, h. 123.
323 Al Mushan Tafkarya hnu Abu $nibah, no. L2747.
324 Di dalam naskah aslinya dicantumkan dengan lafazh: pf (empat). Adapun yang

dicantumkan di sini dari naskah g dan ,, dan inilah F5rg benar dari segi bahasa.

szs 1qB46L
326 Muwatlitha' lmam Malik,L/334.
327 Musnad Aqr-S5ati'|, h. 123.
328 Tqutru4 Imam Ahmad, 4/55.
329 5u22n Abu Daud, no- 181; Sunan At'Tirmidzi, no.829; Sunan An'Nasa'i,

no.2753 dan Sunan lbni Maiah, no.2922.
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Hibbans3o, Al Hakim33l dan Al Baihaqissz dari hadits Khallad bin As-

saib, dari ayahnya. At-Tirmidzi berkata, "lni hadits shahih. sebagian

mereka meriwayatkannya dari Khallad bin As-Saib dari Zaid bin Khalid,

namun hdak shahih."

Al Baihaqi juga mengatakan, "Yang pertama adalah yang

shahih."

Sedangkan hnu Hibban,333 di6 menshahihkannya, dan diikuu

oleh Al Hakim,. serta menambahkan riwayat ketiga dari jalur Al

Muththalib bin Abdullah bin Hanthab, dari Abu Hurairah.

t3336]. Ahmad334 meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas: Bahwa

Rasulullah S bersabda, "saungguhnSn Jibril mqtdatangiku dan

manerintahkanku agar meninringlan talbiph."

Al BuL*rari memberinya judul: "Mengeraskan suara (bacaan)

ihram (talbiyah)."

133371. Pada bab i,',i335 6iu mengernukakan hadits Anasi "Nabi

$ shalat Zhuhur empat raka'at di Madinah, dan Ashar dua raka'at di

Dzulhulaifah, dan aku mendengar mereka mengeraskan keduanya

semuanya.'

133381. Ibnu Abi SSnibi63se meriwayatkan dari jalur Al

Muththalib bin Auullah bin Hanthab, dia berkata, "Para sahabat

Rasulullah $ mengeraskan suara talbiyah mereka hingga suara mereka

bergerna."

330 Shahili lbni Hibban, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3802.
33i Musbdnk Al Haklm,l/450.
332 As-Sunan Al Kubm,5/42.
333 Shahili lbnu Hibban, pembahasan tentang perbuatan baik, no' 3803
3* Musnad Al Imam Ahmad, 1./327.
33s 56u1ri1i Al Bul<hart, no. 1548.
3% Al Mushannafka4n lbnu Abi Syaibah, no. 15057.
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'Ctr,!Ct'd,Ml ,L-y [rrrr] -\Yot

1 259-133391. Hadits: 'Seutama-utama haii adalah

mengeraskan suara talbi5nh dan mengalirkan darah hewan

ktrban."

At-Tirmidzi337, Ibnu Majah338, Al Hakim33e dan Al Baihaqi3ao

dari hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq. Hadits ini dinilai gharib oleh At-

Tirmidzi. Sementara Ad-Daraquthnigl menceritakan perbedaan di

dalamnya, dia mengatakan, "Yang tampak lebih benar adalah

riwayatnya orang yang meriwayatkannya dari Adh-Dhahhak bin

Ulsman, dari Ibnu Al Munkadir,d ari Affiurrahman bin Yarbu', dari Abu

Bakar." Ahmad, Al Bukhari dan At-Tirmi&i berkata, "Orang yang

mengatkaan di dalamnya'' dari hnu Al Munkadir, dari lbnu

Abdunahman bin Yarbu', dari ayahnya, dari Abu Bakar, maka dia telah

keliru."

Ad-Daraquthni34z 6oLu1a, "Para ahli nasab mengatakan, bahwa

orang yang mengatakan Sa'id bin Abdurrahman bin Yarbu', maka dia

telah berasumsi, karena sebenamya dia adalah Abdurrahman bin Sa'id

bin Yarbu'."

Mengenai masalah ini ada riwaYat:

t3340]. Dari Jabir yang diisyramtkan oleh At-Tirmidzi343, dan

sanadnya disambungkan oleh Abu Al Qasim di dalam At-Targhib wa At-

337 S*rn AbTimidzi, no.827.
338 Sunan lbni Majah, no.2924.
33e Mustadrali Al Hakim,l/451.
%Q As-Sunan Al Kubm,5/42,43.
ilL ilal Ad-Daraquthni, 7/280.
3a2 11u144-pr*quthni(pada topik yang lalu)-

343 gunu, At-Tirmidzi, 3/190.
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Tarhib, namun sanadnya keliru dan perawinya matruk (riwayakrya

ditinggalkan), yaitu Ishaq bin Abu Farwah.

t33411. Dari Abdullah bin Mas'ud; diriwayatkan oleh [lbnu]34 Al

Muqri di dalam Musnad Abu Hanifatf4s dari riwayatrya, dari Qais bin

Muslim, dari Thariq bin Syihab, darinya.

t3342l.ltu diriwayatkan juga oleh hnu Abu syaibah dari Abu

usamah, dari Abu Hanifah. Dan dari jalur Abu Usamah Diriwayatkan

juga oleh Abu Ya'la di dalam Musnadnya.345

1260-t33431. Hadits: 1nu"u*) talbivah adalah:

Iabbail<atlaahumma labbaik ... (aku penuhi panggilan-Mu ya

Allah, aku penuhi panggilan-Mu). al hadits-

Muttafaq u1ui1f+t dari hadits Ibnu Umar.

L26L-133M1. Redaksi: Ibnu Umar menambahkan

padarrya: I^abbaik labbaik wa n'daik (aku penuhi

panggilan-Mu, aku penuhi panggilan-Mu, dan Demi

kemuliaan-Mu) ... al hadits.

Diriwayatka oleh MusliID36, dan di dalam suatu riwayahya

disebutkan tambahan dari Umar.349

344 Kata "lbnu" rontok dari naskah aslinya, namul ini terdapat di dalam naskah;

dan r. Dia adalah Muhammad bin hrahim bin Ali bin Ashim bini Zadzan Abu

Bakar Al Mr-rqri Al Hafizh Al Ashbahani, (wafat tahun 305 H). Silakan Lih.

biographinya di dalam At-Taryidl<arya Ibnu Nuqthah, 1,/4.
3$ Musnad Abu Hanifah, no. 213.
3M Musnad Abu Ya'la, no. 5086.
347 Shaliili Al Bukhari, no. 1549 dan Shahih Muslim, no. 1184.
308 Shahih Muslim, no. 1184.
34e Shalitli Muslim, no. 1884 (21).
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1262-133/151. Redaksi: Diriwayatkan secara tsabit dari
Rasulullah C, bahwa beliau melihat sesuatu yang

menakjubkanrrlra, beliau pun mengucapkan, 'l-abbaik,

*sungguhnSTa kehidupan itu adalah kehidupan akhirat-"

Ibnu Khuzaimaheso, Al 11uLi*351 dan Al Baihaqiss2 dari hadits

Ikrimah dari Ibnu Abtas, Bahwa Rasulullah & wuquf di Amfah, lalu

kefika beliau , " Labbaikallaahuruna labbaik," beliau

menguapkan, "saungguhnia kebaikan itu adalah kebail<an akhimt"

Diriwayratkan juga oleh Sa'id bin Manshur dari hadits Ikrimah

secam musal-

Dia berkata, "tlasulullah $ melihat kepada sekelilingnya, yang

mana saat itu beliau seang wuquf di Amfah, lalu beliau mengucapkan

..." lalu dia menyebutkannya.

133461. Asy-Slnf i353 meriwayatkan dari Sa'id bin Salim, dari

Ibnu Jumij, dari H umaid Al A'raj, dari Mujahid, dia berkata, "Nabi S
menSnringkan (bacaan) talb$ah: Labbaikallaahunma labbaik -.-" al

hadits.

Dia berkata, "Hingga pada suafu hari orang-orang memalingkan

perhatian beliau, seakan-akan beliau memsa kagum terhadap itu, maka

beliau menambahkan pada (bacaan)nya: I-abbaik, saungguhn5n

kdtidupan itu adalah kdtidupan akhimt."

L263-133471. Redalrsi: Diriwayatkan pada sebagian riwayat,

bahwa beliau # di dalam talbiyaltnya mengucapkan, " Labbaik,

sungguh, sungguh, paifudatan dan penghambaan."

#o Shahih lbni l{huz.aimah, no. 2831.
#L Musadnk Al Haldm, L/MS.
52 As_Sumn Al Kubm, S/45.
$3 Musmd Asy-q,B{i'i, h. L22.
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Al Bazzafs4 dari hadits Anas. Ad-Daraquthni menyebutkan

perbedaan di dalamnya di dalam Al 'Ilal, dan dia mengemukakannya

dengan sanadnya secara marfu'dan merajibkan mauqufnya.

L264-133481. Hadits3ss yang diriwayatkan: Bahwa
beliau $ apabila selesai dan blbiSnbnya di dalam haji atau

umrah, beliau memohon kepada Allah keridhaan-Nya dan
surga, serta memohon perlindungan dengan rahmat-Nya
dari neraka.

Asy-Syaf i356 dari hadits Khuzaimah bin Tsabit.

Di dalam sanadnya terdapat Shalih bin [Muhammad]3sz bin Abu
TaidahAbu Waqid Al-laitsi, dia orang Madinah yang dha'if,

Sedangkan Ibrahim bin Abu Yahya yang meriwayatkan darinya,

tidak meriwayatkan ini sendirian, tapi di-mutababh oleh Abdullah bin
Abdullah Al Umawi, Diriwayatkan oleh AI Baihaqi3ss dan Ad-
Daraquthni.3s9

1265-[33491. Hadits: Bahwa beliau O apabila hendak
ihram, beliau membasuh kepalanya dengan garam abu.

M Kast/AL4slaa no. 1090.
ffi lQtsqn.
356 Musnad,*5t-S5nfi'i, no. L22.
357 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: "Humaid", sedangkan

dicantumkan di sini dari naskah; dan r, dan inilah yang benar.
#8 As.Sunan N Kubm,5/45.
359 Suran Ad-Damquthnt, 2/238.

yang
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Ad-Daraquthni360 dari hadits Aisyah. Di dalam sanadnya

terdapat Abdullah bin [MuhammadJ36r bin 'Uqail yang kredibilitasnya

diperselisihkan.

L266-133501. Hadits Umar: Bahwa dia melihat Thalhah
margenakan dua pakaian lrang dicelup, sementara dia
seCang ihram, maka dia berkata, 'Wahai orang-orang,
sesungguhnya kalian adalah para pemimpin yang diikuti.
Maka janganlah seseorang dari kalian mengenakan pakaian

lnng dicelup ini di dalam ihram.'

Malik di dalam Al Muwatliilia 'E62 dari Nafi': Bahwa dia

mendengar Aslam maula Umar menceritakan Abdullah [bin Umar]353,

bahwa Umar mehhat Thalhah bin Ubaidullah mengenakan pakaian yang

dicelup ... lalu dia menyebutkan yang menyerupai ifu, dan lebih lengkap

dari itu.

L267-13g511. Hadits Ibnu Umar: Bahwa dia berkata,
'Orang yang thawaf tidak ber-talibi5mh-"

Saya tidak melihatrya demikian, akan tetapi yang terdapat di

dalam riwaSnt Al Baihaqi364 dari Malik dari Az-Zuhri, bahwa dia

mengatakan, "lbnu Umar tidak ber-talbiyah ketika dia thawaf di sekitar

Baitullah."

Diriwayatkan dari Ibnu Umar lnng menyelisihi itu:

360 Suuan Ad-Damquthni, 2/226.
351 ,q6u kesalahan di <ialam naskah aslinya yang menyebutkan "Humaid",

sqdangkan lnng dicanfumkan ini dari naskah I dan r.

%2'Al Muwaththa' karya Imam Malik,T/326.
363 P16 naskah p dan r.
w As.SunanAlKubn,S/43. .
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t33521. Diriwaptkan oleh hnu Abu Syaibah36s dari jalur Ibnu

Sirin, dia berkata, "Adalah lbnu Umar, apabila dia tahwaf di Baitullah,

diaber-talbi5ah."

133531. Disebutkan juga di dalam riwayat Al Baihaqi3eo dan ih9
Abi Syaibah35T 666 jalur Abdul Malik bin Abu Sulaimar.r: Atha' ditangra,

"Kapan orang yang umrah menghentikan talb$ali?" Dia pun menjawab,
"lbnu Umar berkata, 'Apabila memasuki Masjidi! Flaram.' Sementara

hnu Abbas mengatakan, 'Ketika mengusap hajar (aswad)."'

Bab Masuk Mekkah dan Aktifitas Haji Lainnya
Hingga Akhir

1268-t33541. Hadits: Bahwa beliau g masuk Mekkah
kemudian keluar darinln menuju Arafah.

Aku tidak melihatrSn demikian, akan tetapi itu realitasnya, dan
itu dinyatakan di sejumlah hadits shahih dengan selaih lafazh ini.

' Hadits lbnu Umar: Bahwa dia tidak datang ke
Mekkah kecuali menginap di Dzu Thuwa hingga pagr...a/
hadits.

Telah dikemukakan. ,

ss Mushannaf tbni Abi qnibh, no. 73997.
w As-Sumn Al Kubn, 5/104.
%7 Muslmnnaf tbnt Abu q)aibah,no. 121005.
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1269-193551. Hadits: Bahwa beliau O memasuki

Mekkah dari dataran tinggi dan keluar dari dataran rendah-

Mutbfaq ^taiF68 dari hadits Ibnu Umar. Ada beberapa lafazh

untuk hadits ini.

t33561. Mengenai masalah ini, Al Bukhari dan'Muslim35e iuga

mernpunyai riwayat dari AisYah.

61, sy ,tv '{: ;r' Xtt db '^fr,ii- [rr " 
v] - t r v .

tJ-fJ3J+ti:,w.l:'4ir r.ii i:'d,,iu'i i+ & -;)t
LJ-fJ3 trr$ i,&t \f'e;'h *, 9? u \)i,l;bt

.t\:)d.Vit+1i)

i.t27F- t33571. Hadits: Bahwa U"fi., S, apabila

melihat Baifullah, beliau mengangkat kedua tangannya

kemudian mengucapkan, 'Ya Allah, tambahlanlah bagi

rumah ini kemuliaan, keagungan, kehormatan dan

kewibawaan. Dan tambahlmnlah bagi onang yang

mengagungkannya dari merela Wng furhaJi atau berumrah

kepadan5Ta kemuliaan, kehormatan; keagungan, kewibawaan

dan kebaikan."

Al Baihaqi3To 6ri hadits Sufiyan Ats-Tsauri, dari Abu Sa'id Asy-

syami, dari Mak-hul dengan redaksi ini secam musal, dan rdaksinya

w Shahih Al Bukhad, no. 1575 dan Slmhlh Muslim, no.1257 -

?'69 Shahlh Al Bul<harl, no.1577 dan Slnhlh Mustm, no. 1257 -

370 AsaQw?an At Kubn,5/73.
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lebih lengkap. Abu Sa'id ini adalah [Muhammad137l [i,'t Sa'id yang dicap

pendusta.

Diriwayatkan juga oleh Al Azraqi di dalam Tarikh MakkatFTz

dari hadits Mak-hul juga, di dalamnya disebutkan: " kewibawaan fun
kebaikan" di kedua tempatnya.

Yaitu sebagaimarn gnng disebutkan oleh Al Ghazali di dalam l/
141*i11;,373 dan dikomentari oleh Ar-Rafi'i,s74 bahwa kebaikan tidak

terbayangkan dari Baitullah.

An-1rr1u*u*i375 menjawab, bahwa maknanya: perbanyaklah

kebaikan para peziarahnya.

t33581. Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur di dalam

Sumrnya dari jalur Burd bin Sinan: Aku mendengar lbnu Qisamah

berkata, "Apabila engkau melihat Baitullah, maka ucapkanlah: Ya Allah,

tambahlonlah padanya ..." lalu menyebutkannya sama seperti itu.

133591. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thab6v6ni376 di dalam

Musnad Hudzaifah dari Usaid secara marfu'. Di dalam sanadnyra

terdapat Ashim Al Kuzi, dia pendusta.

Asal masalah ini:

t33601. Apa yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i377 dari Sa'id bin

Salim dari lbnu Juraij: Bahwa Nabi $ ... lalu dia menyebutkan seperti

yang dikenrukakan oleh fu-Raf i, hanlra saja dia menyebutkan (dengan

371 Ada kesalahan di dalam naskah aslinln yaitu dicantumkan: Humaid, sedangtiin

5rang benar adalah dari naskah 3 dan ,.
372 Aldibar Mali'lehloqn Al Azraqi, l/279.
3?3 41 Wasith, Z/2gg_Zgg.
374 ky,-siyath Al Kabir 3/387.
37s 71114z6 41Asma' on Al-Lryhat,3/23.
376 41114u'im AlKabir, no. 3053.
377 M.Bmd Asy\$yafr f, h. 125.
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lafazh): "Dan menghormatinSn" sebagai p€ngganti lafazh: "dan

mengagungkannya". Ini hadits mu'dhal (gugur dua atau lebih perawi

secara berurutan) antam hnu Juraij dan Nabi S.s78

Setelah mengemukakannya Asy-Syafi'i mengatakan, "Tidak ada

petunjuk tentang mengangkat tangan ketika melihat Baitullah. Maka aku

tidal< rnernakruhkan dan tidak pula menganjurkan."

Al Baihaqi berkata, "Tampaknya dia tidak bersandar pada hadits

ini karena Ganadanya) terpufus."

l27l-Perkataan penulis: Dan dianiurkan untuk

ditambahkan padanya: 'Ya Allah, Engkaulah Yang Maha

Seiahterah, dari-Mu keseiahteriaatl, maka hidupkanlah kami,

wahai Tuhan kami, dengan keseJahteraan." Ini diriwayatkan

dari Umar.

Aku katakan:

133611. Diriwayatkan oleh lbnu Al Mughallis dari Husyaim,dari

Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bini Sa'id bin Al Musa5ryib, dari

ayahnya: Bahwa Umar, apabila melihat Baifullah, dia mengucapkan,

"Ya Allah, Engkaulah Yang Maha Sejahterah, dari-Mu kesejahteraan,

maka hidupkanlah kami, wahai Tuhan kami, dengan kesejahtetraan."

Dernikian yang dikatakan oleh Husyaim.

Diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Manshur di dalam Sunar>nya

dari lbnu uyainah dari Yafun bin sa'id, nanrun tidak menyebutkan

Umar.

lgg62l. Diriwayatkan juga oleh AI Hakim dari hadits Ibnu

Uyafinah, dari Ibrahim bin Tharif, dari Humaid bin Ya'qub, dia

mendengar Sa'id bin Al Mgsa5ryib berkata, "Aku mendengar dari Umar,

sza 1q73461.
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dia mengatakan suatu kalimat yang tidak ada orang lain selainku yang

mendengamya, aku mendengamya mengucapkan apabila dia melihat

Baitullah ..." lalu dia menyebutkannya. Diriwayatkan oleh Al Baihaql3Te

darinya.
,.i

L272-133631. Redaksi: Dan menambahkan ucapan:
"Ya Allah sesungguhnya [kamil380 membukakhn simpul dan

mengencangkan lrang lainnya..." hingga akhir.

AsySyafi'i dari sebagian ahli ilmu terdahulu, lalu dia

menyebukannya

,JG';i3 iv\t J. fi ,5; ,L-y [rrr t] -r vvr

6:J e) H'#a.6)"'& ,V o-#'*:ir r-r '"d-'"t)

.. ?. ., , ...?-4. t^.#*,l-

L273-133641. Hadits: Diriwayatkan bahwa Nabi 0
bermbda, " Telah berhaji ke rumah (Baitullah) ini seban5Tak

fuiuh puluh nabi, *muanp menanggalkan sndal mereka
dari Dzu Thuwa sebagai Wngagangan bagi tanah suci."

Ath-Thabara6381 d6 Al Uqail1382 dari lalur Yazid bin Aban Ar-

Raqapyi, dari ayahnya, dari Abu Musa secara marfu': "Telah melauati
pdang pasir dari Rauha' seban5ak tujuh puluh nabi tanp beralas kaki,

mqel<a mengenakan mantel, magunjungi rumah 5nng fua. Di antara

merela adalah Mltsa."

379 fi5-$un2n Al Kubn,5n3, darijalur Al Hakim.
s0lni rontok dari naskah aslinln, dan terdapat di dalam naskah ,.
381 Dsandarkan kepadanya di dalam Majma'Az-hwaid,3/330.
*2 Adh-Dhubfa'l<arya Al Uqaili, 1,/36.
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Al Uqaili berkata, "Aban, haditsnya hdak shahih."

t3365]. Riwayat Ibriu Majah383 6uri jalur Atha', dari hnu Abbas,

dia berkata, "Para nabi mernasuki tanah suci dengan berjalan kaki tanpa

alas kaki, [dan]sec mereka thawaf di Baifullah, serta melaksanakan

manasik tanpa alas kaki sambil berialan kaki."

t33661. hnu Abu Hatim mengatakan di dalam 41 ttuFg,, "Aku

tanyakan kepada 'ayahku tentang hadits lbnu Umar: Rasulullah $
berhenti di Usfan lalu bersaMa, 'sunggwh telah melqnti desa ini

sebanyak fujuh puluh nabi, pakaian mqeka adalah mantel, dan sandal

mereka adalah daun palen '

Maka ayahku berkata, 'lni palsu dengan sanad ini'."

t33671. Ahmadss meriwayatkan dari hadits lbnu Abbas, dia

berkata, "Kefika Nabi $ meleurati lernbah Usfan, beliau bersabda,

'Wahai Abu Elal<ar, sungguh Hud dan Shalih telah melewati ini dengan

unta-unta merah, tati-tali mereka adalah sabut, pkaian
mereka adalah mantel, sorban mereka adalah kain wol. Mereka

berblbgah ke arah rumah yang fua'."

Di dalam sanadnya terdapat Zam'ah bin Shalih, dia dha'if.

Dikeluarkan juga oleh Al Fakihi di awal-awal Akhhr Makkah dari.

banyak jalur.

#3 Sunan lbni lrkJah, no" 2939. Sanadnya dha it Di dalam sanadnya terdapat

Mubarak bin Hassan, dla dha'lll
SBa i{ata ini rontok dari naskah aslinya, sedangkan pencantuman ini dari naslnh I

dan e serta Sunan lbni Maiah.

w ilal lbnuAbu Hatim,2/120.
3% Musnad Al Imam Ahmad, T/232.
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L274-133681. Hadits lbnu Abbas: 'Tidak seorang pun
dari kalian lrang memasuki Mekkah kecuali dalam keadaan
berihram.'

Al Baihaqi3sT 6ri haditsnya yang meny€rupai itu. Sanadnya

jaMd.

Diriwayatkan juga oleh lbnu 66i388 s@ara marfu' dari dua jalur

yang dha'if.

133691. Riwayat Ibnu Abu Syaibahssg dari jalur Thalhah, dari

Atha', dari lbnu Abbas, dia berkata, "Tidak seorang pun dari kalian

yang mernasuki Mekkah tanpa ihram, kecuali para penjual kayu bakar,

para pekerja dan orang-orang yang memanfaatkannya." Di dalam

sanadnya terdapat Thalhah bin Amr, ada kelemahan padanya.

t3370]. Asy-Syafi'iseo meriwayatkan dari Ibnu Uyainah, dari

Amr, dari Abu Asy-Sya'tsa': Bahwa dia melihat lbnu ' Umar menolak

orang Snng meleruati miqat-miqaf tanpa berihram.

L275-lg37U. Hadits: Bahwa Rasulullah g memasuki
maqiid dari pintu Bani Slnibah.

Ath-Thabarani39l 6r'i hadits lbnu Umar: "Rasulullah S masuk

dan kami juga masuk bersama beliau dari pintu Bani Abdi Manaf, yaitu

lrang orang-orang menyebufuigp pintu Bani Syaibah. Dan kami keluar

wt As-Sumn Al Kubm, 5/29, 30.
w Al lGmil,6/279.
w Mt-shannaf lbnu Abu Spibh, no. 13517.
3n MrcnadAqrSptt'r;, h. f 16.
39L Al Mu'iam Al Ausak, no. 491.
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bersamanya ke Madinah dari bintu Al Hazurah, yaitu dari pintu [Al

KhaYYathin13e2."

Di dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Nafi', ada kelemahan

padanya.

. t33721. Al Baihaqi393 berkata, "Kami meriwayatkannya dari Ibnu

Jura,l dari Atha" dia berkata, 'Memasuki Masjidil Haram dari arah yang

dikehendaki, sementam Nabi ,$ masuk dari pintu Bani Synibah dan

keluar dari pintu Bani Makhzum ke Shafa."

1276-133731. Hadits: Bahwa beliau S melaksanakan

haji, dan yang pertama kali beliau lakukan ketika3e{ tiba

adalah benpudhu, kemudian thawaf di Baitullah-

Mutbfaq rlffiss dari hadits Aisyah.

1277-133741. Hadits: Bahwa Nabi S memasuki

Mehkah pada tahun penaklukan Mekkah tanpa berihram-

yrr1irr395 dari hadits Jabir: Bahwa pada saat penaklukan

Mekkah, Nabi $ mernasuki Mekkah dengan mengenakan sor.ban hitam,

tanpa ihram.

Muttafaq alaih dat'l hadits Anas dengan selain lafazh ini, nanti

akan dikernukakan dalam pembahasan tentang kekhususan-kekhususan.

392 9i dalam naskah aslin}ra disebutkan: "Al Hanathi" dalam bentuk kata hlnggal,

sedangkan lnng dicanfumkan di sini dari naskah 6 dan ,, dan demikian juga

'yang terdapat di dalam Al Ausath-
393 4" S*,rn Al Kubn (5/721.
3e4 tQ/g+gl.
395 57r171r 41Bukhad, no. 1514, 1615 dan Shahih Mwlim, no. 1235.
3% Slphlh Musltm, no. 1358.

82



Talkhishul Habir

' Hadits: "Thawaf di Baitullah adalah shalat ..." al

hadits.

Telah di kemukakan di dalam pembahasan tentang peristiwa-

L278-133751. Hadjts: 'seandainya kaummu itu tidak
bant aja meninggallan keryirtkan, nixa5n aku merobohlan
Ka'bah, dan nixaya aku bangun kembali sesuai dengan
pondasi-pondasi lbrahim, Ialu aku menempelkann5n dengan

tanah, dan aku jadikan padaryn dua pinfu, timur dan barat."

Muttafaq alail?eT dari hadits Aisyah. Keduanya memiliki banyak

lafazh yang beragam untuk hadits ini, di antaranya lafazh Muslim398 dari

bin Az-Zubair: Bibiku, Aisyah, menceritakan kepadaku, dia

berkata, "Nabi $ bersabda, 'Wahai Ais5mh, kaummu ifu

tidak furu saja maninggall<an nisa5n aku merobohl<an

I{a'bah, lalu aku m*el<atlannSa dengan tanah, dan aku jadikan dua

pinfu padanla, yaitu pintu timur dan pintu barat, dan aku tambahkan

padan5a enatn hasta tdariTes Hajar Aswad, karena kaum Quraisy telah

mengurangin5a ketika menbangwn Ka'bah.' "

1279. Redaksi: Ketika Al Hajjal berkuasa, dia
menghancurkannya, dan mengembalikannya seperti benfuk
yang sekarang ini. Selesai

se? Shahilt Al Bulrlari, no. 1583 dan Slahk Muslim, no. 1333.
?'% Slahih Mrclim, no. 1333 (1101).

399 Di dalam naskah aslinla di sebtrtkan: r.l (pada), sedangkan lnng benar adalah

dari naskah l dan, serr. Shahih Mushm.
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Ini mengesankan bahwa dia menghancurkan semuanya, namun

sebenamya tidak demikian, tapi hanya bagian yang setelah Hajar

Aswad. Hal ini telah dijelaskan oleh Al Azraqi dan Al Fakihi.

Redaksi 14ur1i-a00 dari jalur Atha' mengindikasikan demikian,

di bagian akhimya disebutkan: "Lalu Abdul Malik mengirim surat kepada

Al F{ajjaj: 'Adapun apa yang ditambahkan pada panjangnya, maka aku

me:'iyetujuinya, sedangkan apa yang ditambahkan padanya dari Hajar

Aswad, maka kembalikanlah kepada bangunannya.' Maka dia pun

menutupi pintu yang telah dibukanya, lalu menghancurkannya dan

mengembalikannya kepada bangunannya. "

1280-133761. Redaksi: Dan memposisikan Baitullah di
arah kiri Thaif, dan menseiajarkan Hajar Asrpad dengan
seluruh badan. Demikianlah Nabi S thawaf, dan beliau

bersaMa , " HendaHah l<alian mengikutiku dalam
melal<snakan manasik lmlian."

Riwayat Muslim4l dari Jabir: "Kefika beliau tiba di Mekkahm2,

beliau manghampiri Hajar Aswad lalu menyentuhnya, kernudian berjalan

ke arah kanannya dengan berlari kecil sebanyak tiga (putaran) dan

berjalan biasa ernpat (putaran)."

133771. Riwayahrya4o3 6uti Jabir juga: "Aku melihat Rasulullah

$ melontar dari atas funggangannya pada hari Nahar, dan beliau

bersabda, ill, &'.il"Vll $iJ .5lf r ,illgv ,.rn,tb'HendaHah

lalian manganbil manaik-masik kalian dariku, karqta saungguhn5n

400 51ru1i115 Muslim, no. 1333 (402).
AoL Shahili Muslim, no 1263.
402 pl dalam manuslaip naskah aslin5n disebutkan: "Yakni Nabi SAW."
4o3 Shahth Muslim, no 1297.
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aku tidak tahu, kemungkinan aku ltidald&a berhaii lagi setelah haiiku

nt.

Dalam suafu riwayat An-Nasa'ios disebutkan: " Wahai manusia,

hendaHah kalian mengikutiku dalam melal<sanal<an manasik kalian,"

dengan lafazh perintah.

Aku katakan: Adapun tentang kesejajaran itr, saya tidak

melihakrSa dinlntakan secara jelas.

1281-[33781. Hadits Aisyah: 'Aku bemadzar untuk
shalat dua raka'at di Baitullah, lalu Nabi C bersaMa,
'lShalatlahl4o6 dli Hijir, lcarena enam hasta daringn di dalam

Baitullah.'"

Aku tidak melihahrya dengan lafazh nadzar.

133791. Disebutkan di dalam kitab-kitab Sunan yang tigarc7

darinya, dia berkata, "Aku ingin memasuki Baifullah lalu shalat di
dalamnya. lalu Rasulullah $ meraih tanganku dan memasukkanku ke

dalam Hgir, lalu beliau bersabda kepadaku, 'Shalatlah di dalamnSa jika

englau ingin mernasuki Elaifullah, karena ifu adalah bagian darinya ..."''

alhadits. i

Telah dikemukakan riwayat Muslim dari hadits Aisyah, di

dalamnya disebutkan: "Aku bmbahkan padanp enatn hasta."

coc t-afazh ini gugur dari naskah aslinya, sedangkan pencafuman ini dari naskah 3

dan r.
Ns Sumn An-Naa'i,no. 3064.
406 Di dalam naskah aslinya dicantumkan (dengan lafazh): .1-; lshatattahl,

sedangkan 5nng dicantumkan di sini dari naskah I dan ,, dan inilah yang benar.
407 Sunan Abu Daud, no. 2028; Sunan At-Tirmidzi, no. 876 dan Sunan An-

Nasa'[,no.2912.
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L282. Redaksi: Sekiranya rencana Masjid memadai
dan lokasinya memadai. Dinasti Abbasiyah telah
menjadikannlra lebih luas [dari apal'o8 yang ada pada mas.r
Nabi $. Selesai.

Dalam hat ini fu-Rafi'i dinilai lalai, karena Umar dan Utsman

telall meluaskannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Azraqi dan

Al Fekihi dari beberapa jalur. Kernudian lbnu Az-Zubair rnenambahngn,

kemudian Al Walid menambahnya. Sernua itu terjadi sebelum Dinasti

Abbasiyah, namun ketika dicermati, tidak ada sesuatu pun dari yang

menyangkal ungkapan 6r'-6.6'i.409

1283-133801. Hadits: Bahwa Nabi g thawaf tujuh
(putaran), dan beliau bersabda, "HendaHah kalian
mengikutiku dalam melaksnal<an manasik kalian."

Adapun thawaf, maka itu Muttafaq alailfto dari hadits Ibnu

Umar, sedangkan yang lainnya baru dikemukakan di atas.

128+tgg81l. [Hadits: Bahwa setelah beliau S selemi
dari thawafnya, beliau shalat dua raka'at.

Muttafaq u1ui1fir14t2 [dari hadits Ibnu Umayt.ar3

408 pi dalam naskah aslinya dicantumkan: rj (apa), sedangkan yang dicantumkan

ini dari naskah D.
409 Al Hafizh hnu Hajar berkata -sebagaimana di dalam anotasi naskah aslinya-,

sebagai beikut, "Yakni: maksudnya bahwa perluasan ini sekarang karya dinasti
Abbasiyah, bukan asli perluasan."

4to ShalL,ili Al Bul<hari, no. 1603 dan Shahih Muslim, no. 1261.
4tt Shalitli At Bul<hari, no. 1623 dan Shahih Muslim, no.126l (231).
4t2 6ru yang terdapat di antara dua tanda kurung siku ini rontok dari naskah

aslinln, dan itu terdapat di dalam naskah ; dan r.
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1285-133821. Hadits: Bahwa setelah Nabi $ shalat dua
raka'at setelah thawaf, beliau membaca firman Allah &,
" Dan jadikanlah sebahagian maqam lbrahim tempat shalat."
(Qs. ru Baqarah I2l:1251.

14ur11rr',414 dari hadits Jabir.

Zhahimya, bahwa beliau mengatakan ini setelah thawaf dan

sebelum shalat. Demikian4ls i,rgu yang dinyatakan di dalam riwayat hnu
Hibban416 dan Al Baihaqi.alT

' Hadits: Bahwa beliau
baduy, "Tidak ada, kecuali
tanbahan-"

Telah dikemukakan di awal pernbahasan tentang puasa.

1286-[33831. Hadits: Bahwa di dalam dua raka'at
thawaf beliau C membaca pada raka'at pertama:
"I{atakanlah,'Hdi onang-orang Wng lrafir.'n (surah Al Kaafiruun

11090 dan pada raka'at kedrn: "I{atalranlah, 'Dia-lah Allah,
Yang Maha Esa'." (Qs. Al Ilfilash [112]: 1).

yurlirrr418 dari hadits Jabir dengan keraguan tentang maushul
dan mutsalnya. Disambungkan oleh An-Nasa'i4l9 dan yang lainnya.

413 6ru ynng terdapat di antara dua tanda kr.mrng siku ini rontok dari naskah
aslinln dan naskah 1, dan ifu terdapat di dalam naskah ,.

4t4 Shaliili Mustm, no. 1218.
ars 1qz3501.
416 51ru1ri1i lbni Hibfun, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3943.
4t7 As-Sunan At Kubn,5/90.
418 56u1g1i Muslim, no. 1218.
419 4 S*rn Al Kubnkarya An-Nasa'i, no. 3954.

bersaMa dalam hadits orang
englau melakukan amalan
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L287-133841. Hadits: Bahwa beliau thawaf sambil
berkendaraan dalam haji wada'.

Muttafaq alailfzo dari hadits lbnu Abbas: Bahwa dalam haji

wada', beliau $ thawaf di atas unta, (dan) ber-istilam kepada rukun

dengan tongkat.

Muttafaq alailfzl iugu dari Jabir.

Tentang masalah ini ada riwayat:

[3385, 3336]. Dari Aisyahazz dan Abu Ath-Thufail4zs yang

diriwayatkan oleh Muslim.

t33871. Dari Shafiy4ph binfi Syaibah yang diriwayatkan oleh Abu
puu6.424

t33S8l. Dari Abdullah bin Hanzhalah di dalam 'Ilal Al l{hallal,

dan kami meriwayatkannya di dalam Juz' Al flaumni, Fat4nid

Tammarrfzs dan lainnya.

1288. Redaksi: Dan kebanyakan thawaf beliau
berjalan kaki. Adapun beliau menunggang kendaraan dalam
haji wada' adalah agar dilihat oleh orang-or.rng dan supaya
mereka meminta fatwa kepadan5p.

Tentang redaksi: kebanyakan thauaf beliau berjalan kaki:

t3389]. Diriwayatkan secara tsabit di dalam riwayat Muslim425:

Bahwa beliau berjalan ke [kanannya14z7 f,611berlari kecil tiga (putaran).

+zo 5tr4ii1i 41Bul<hari, no. 1632 dan Shahih Muslim, no. 1272.
42L Shalnli Al Bukhari, no. 1 51 5 dan Shahih Muslim, no. 127 3.
422 51ru1ri1i Muslim, no. L274.
423 Shahili Musltm, no.7275.
424 5*rm Abu Daud, no. 1878.
a25 41 Pu*uiikarya At-Tammam.
425 Shahili Muslim, no. 1218 (150).
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Sedangkan redaksi sisanya:

t3390]. Diriwayatkan oleh 14rr1i-428 dari hadits Jabir.

t33911. Ahmad4ze dan Abu puu6a30 meriwayatkan dari lbnu

Abbasl Bahwa sebenamya beliau {$ thawaf sambil berkendaraan untuk

menerima pengaduan yang dikemukakan kepadanya. Sanadnya dha'if,

dan Asy-Syafi'i mengingkarinya.

Di dalam riwayat Muslim€1 disebutkan: Beliau thawaf di atas

tunggangannya karena tidak ingin manusia berpaling darinya.

1289-[33921- Hadits Jabir: Bahwa Nabi S memulai

dengan Hajar Aspad lalu ber-istilam kepadaqn, sementara
matanlra berlinang air mata karena menangis.

Al Hakim€z dari hadits Abu Ja'far, dari Jabir, dia berkata,

"Kami mernasuki Mekkah ketika meningginya waktu dhuha, lalu Nabi

S menghampiri pintu Masjid, lalu merundukkan tunggangannya,

kemudian memasuki Masjid, lalu mernulai dengan Hajar Aswad lalu ber-

istilam kepadanya, sementara air matanya berlinang air mata karena

menangis ..." al hadits.

t33931. Hadits ini ada sgnhidnyadari hadits Ibnu Umar.

42? pi dalam naskah aslinya disebutkan (dengan lafaztg: 1-{i (keadaannya),

sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah p dan r serta Shahih Muslim.
428 Shalath Muslim, no. \263.
42e 714rtr"4 Al Imam Ahmad, 7/304.
430 Supan Abu Daud, no. 1881.
a3L 5tru1y1i Muslim, no.7277.
432 14r"7u4^1, N liakim, T/4y'll.
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1290-[33941. Hadits Umar: Bahwa ketika thawaf di
rukun dia berkata, "sesungguhnw engkau hanyalah sebuah

batu yang tidak mendatangkan madharat dan tidak pula
manfaat. Seandainya aku fidak melihat Rasulullah &
mbngecupmu maka aku tidak akan mengecupmu.'
Kernudian dia maju lalu mengecupnya.

Muttafaq alailfsts dari haditsnya, dan lafazhnya dari Muslim

tanpa redaksi di akhimya: "kemudian dia maju lalu mengecupnya." Al

Bukhari dan Muslim memiliki jalur-jalur periwayatan lainnya dan

timbahan redaksi, 1nifu: "kemudian dia maju lalu mengecupnya."

133951. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim€a dari hadits Abu

Sa'id Al Khudri dari Umar pada hadits ini secam panjang lebar.

Di dalamnya terdapat kisah Ali, dan di dalam sanadnya terdapat

Abu Harun AlAbdi, dia sangat dha'ill

t2g1-l3gg6l. Hadits lbnu Abbas: Bahwa dia
mengecup Hajar Ahryad dan bersuiud di atasn3ra.

Asy-Syafi'i43s dan Al Baihaqi4s6 dari jalur ini secara mauquf

seperti demikian.

t33971. Diriwayatkan juga oleh Al Hakim437 dan Al Baihaqi€s

dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku melihat Nabi $...." lalu dia

menyebutkaruqa s@ra marfu'.

433 Shahih N Bul<hari, no. 1597 dan Shahih Muslim, no. 127 O.
4Y Musadmk Al Hakim,l/457.
46 Tartib Musnad Asytfinft'1,7/342.
4% ,As-1unan Al Kubn,5/75.
+37 Musadnk Al Haldm, L /456.
4* As^*tnan Al Kubn,5/75.
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t33981. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud Ath-Thayalisi,43e Ad-

Darimi,4o Ibnu Khuzaimah,441 Abu Bakar Al Bazza#2 dan Abu Ali

Ibnu As-Sakan serta Al Baihaqi4s dari hadits Ja'far bin Abdullah. Ibnu

As-Sakan berkata, "Seorang lelaki dari Bani Humaid dari Quraisy

Humaidi." Al Bazzar berkata, "Ordng Makhzum." Al Hakim berkata,

"Yaitu Ubnu Al Hakamlaaa. Dari [Muhammad]44s b' Abbad bin Ja'far,

dia berkata, "Aku melihat Muhammad bin Abbad bin Ja'far mengecup

Hajar fuwad dan bersujud di atasnya, kemudian dia berkata, 'Aku

melihat pamanrnu, Ibnu Abbas, mengecupnya dan bersujud di atasnya,

dan lbnu Abbas berkata, 'Aku melihat Umar bin Khaththab

mengecupnya dan bersujud di atasnya, kernudian dia berkata, 'Aku

melihat Rasulullah $ melakukan ini'."

Ini lafazh AI Hakim, dia keliru dalam mengatakan, bahwa Ja'far

bin AMullah adalah Ibnu Al Hakam, karena AI Uqailiffi mencatatkan

bahwa dia adalah yang lainnya, dan berkenaan dengan ini dia

mengatakan, "Di dalam haditsnya ada kekeliruan dan kekacauan."

1292-133991. Hadits lbnu Umar: Bahwa Nabi C ber-
istilam pada nrkun yamani dan Haiar Asrpad di setiap
putaran thawaf dan tidak ber-istilam pada kedua rukun yang
setelah Hajar Aspad.

43e Musmd Ath-Thaglisl, no. 28.
M Sunan Ad-DadmJ, no. 1865.
6At Slnhih tbni l{huzaimah, no.2714.
42 Musnad4hnr,no.215.
43 As^SunanAtKubn,S/74. t

n* Di dalam naskah aslinya dicantumkan: "lbnu AMul Hakam", sedangkan Snng
dicantumkan di sini dari naskah s dan .' serla Musbdmk Al Haldm.

'145 Di dalam naskah aslinya di kedua tempat ini dicantumkan: "Hamd", sedangkan

lnng benar adalah yang terdapat di dalam naskah s dan ,.
o& Adh-Dhubfa',1/183
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Muttafaq alail#7 dengan lafazh-lafazh yang tidak mengandung

kalimat: "Di setiap putaran thawaf", kalimat ini terdapat dalam riwayat

Abu Daud48 dan An-Nasa'i49 dengan lafazh: "Beliau ber-istilam pada

rukun yamani dan Hajar Aswad di setiap putaran thawaf."

Riwayat Al Hakimaso dengan lafazh6l: Apabila beliau thawaf di

Baifullah, beliau mengusap -atau dia mengataka* ber-istilam- pada

Hajar Aswad dan rukun yamani di setiap putaran.

1293. Redaksi: Para imam mengatakan,
'Kemungkinan perbedaan yang lalu adalah: Bahwa kedua
rukun yamani sesuai pondasi-pondasi lbrahim, dan tidak
demikian kedua rukun s:!,rami.' Selesai.

t3400]. Ini disebutkan secara tsabit di dalam Ash-Shahihairfsz

dari perkataan Ibnu Umar.

L294-134011. Hadits Abu Ath-Thufail: 'Aku melihat
Rasulullah C thawaf di Baitullah di atas unta, dan beliau

ber-istilam dengan tongkat dan mengecup tongkat ifu."

14ur1irr453 dan Abu Daud,64lafazhnya: "Aku melihat Rasulullah

$ thawaf di Baitullah di atas tunggangannya, beliau ber-istilatn dengan

tongkakrya kernudian mengecupnya. "

M7 Shahih Al Bukhari, no. 1509 dan Shahih Muslim, no. 1258.
M8 Sunan Abu Daud, no. 1876.
M9 Sunan An-Nasa'i, no. 2947 .

aso 14ut1u4o1i Al Hahm, 7/456.
4s1[e/3SU.
6z Shahih Al Bul<hari, no. 1583 dan Shahk Muslim, no. 1333 (399).
a$ shuhih Muslim, no.7275.
4il Sunan Abu Daud, no. 1879.
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Perhatian:

Al Mihjan adalah tongkat yang pangkalnya menekuk.

L2g5-134021. Hadits Abdullah bin As-Saib: Bahwa dia
mengucapkan di permr.daan thawaf, "Dengan menyebut
nama Allah, Allah Maha Besar, Ya Allah, karena keimanan
kepada-Mu, membenarkan Kitab-Mu, melaksanakan janii

kepada-Mu dan menguikuti sunnah Nabi-Mu."

Aku tidak menernukannya demikian. Dsebutkan oleh pengarang

Al Muhadzdza$ss dari hadits Jabir, sementam Al Mundziri dan An-

11u*u*6456 tidak mengomentarinya.

Diriwayatkan oleh hnu Asakir4s7 dari jalur Ibnu Najiyah dengan

sanadnya yang dha'if.

13403]. DiriwaSatkan juga oleh Asy-Syafi'ias8 dari hnu Abu

Najih, dia berkata, "Aku diberitahu, bahwa sebagian sahabat Nabi $
berkata, 'Wahai Rasulullah, apa yang kami ucapkan apabila kami ber-

isfilarfl' Beliau bersabda, 'Ucapkanlah: Dengan menyebut nama Allah,

Allah Maha Besar, lkarena keimanan kepada AllalT+ss, dan

membenarl<an apa t/ang difuv,nkan oleh Muhammad."

6s Al Muhadzdzab l<arq AqrSyairazi, 7 /222.
66 AtMajmu',8/39.
'157 Di dalam al<hriinya terhadap hadits-hadits Al Muhadzdzb, sebagaimana di

dalam Al BadrAl Munia 6/796.
458 Disandarkan kepada4ra oleh Muhibbuddtn Ath-Thabarni di dalam kitabnya .4/

Qin' li Qashi Ummi Al Qun.
ase pl datam naskah asliryra dicantumkan'll,fr{iil,i (Ya Allah, l<arena keimanan

kepada Allahl. Sedangkan yang dicantumkan ini dari naskah ; dan r serta Al
Umm karya Asy-Syafi'i.
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Aku katakan: Itu terdapat di dalam At umrf60 dari sa'id bin

Salim dari lbnu Juraij.

t34041. Al Baihaqill5l dan Ath-Thabarani di dalam Al Ausatlfsz

dm Ad-Duils3 meriwayatkan dari hadits lbnu Umar: Bahwa dia ber-

istilam pada Hajar Aswad sambil mengucapkan, "Dengan menyebut

nama Allah. Allah Maha Besar." Sanadnya shahih.

t34o5l. Al Uqaili64 meriwayatkan dari haditsnya juga: Bahwa

apabila dia hendak ber-istilam, dia mengucapkan, "Ya Allah, karena

keimanan kepada-Mu, membenarkan Kitab-Mu, dan menguikuti sunnah

Nabi-Mu." Kemudian bershalawat untuk Nabi $, kemudian ber-istilam.

Al waqidi meriwayatkannya di dalam Al Maghazi secara marfu'.

13406l. Diriwalntkan juga oleh Al Baihaqi65 dan Ath-Thabarani

di dalam At Ausatt#5 dan Ad-Du'a dari Al Harits Al A'war, dari Ali:

Bahwa apabila dia meleru,rati hajar Asvad, lalu melihahrya ramai (banyak

kerumunan orang), mal(a dia me4ghadap ke amhnya dan bertakbir,

kemudian mengucapkan, "Ya Allah, karena keimanan kepada-Mu,

mernbenarkan Kitab-Mu, dan menguikuti sunnah Nabi-Mu'"

460 Al Umm,2/L7O.
&r As^1unan Al Kubm, 5/79.
CO2 Saga tidak menernukannp di dalam Al Mu'fixn N Ausath, akan tetapi dia

mengelgarkannya (no. 5843) dari lalur Muhammad bin Muhaiir, dari Nafi" dari

Ibnu umar: Bahwa apabila dia hendak bq-istilam pada Hajar Aswad, dia

mengUcapkan, "Ya Allah, karena keimanan kepada-Mu, membenarkan Kitab-

Mu, dan menguikuti sunnah Nabi-['Iu SAW'; Kemudian ber-istilam padanya'

463 Ad-Dtu'a kaqn Ath-Thabarani'
464 Adh-Dhu'afa' karln Al Uqaili, 4/L36. demikian juga Ath-Thabarani di dalam

Al Mu lam Al Ausath, no. 5416, 5843.
65 As-Sunan Al Kubn, 5/79.
M6 Al Mulam Al Atmth, no. 492-
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1296-134071. Redaksi: Dan di antara dua rukun
yamani beliau mengucapkan, 'Wahai Tuhan kami, berilah
kami kebailran di dunia..."

Ini yang diriwayatkan oleh AMullah bin As-Saib seperti

demikian.

Dikeluarkan oleh Abu Daud67 dan An-Naru'i468 dari hadits

Abdullah bin As-Saib, dia berkata, "Aku mendengar Nabi 6$

mengucapkan di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, 'Wahai Tuhan

kami, bqilah kami kebaikan di dunia..."

Dishahihlon oleh lbnu Hibban4se dan Al Haldm.470

L297-134081. Redaksi: Ddn ketika sampai pada rukun
Iraqi, beliau mengucapkan, 'Ya Allah, sesungguhnya aku
berlindung kepada-Mu dari dan stiik,
kemunafikan dan perpecahan serta burulaya akhlak."

Dernikian dia menyebutkannya tanpa menyebutkan sanadnln.

Dikeluarkan juga oleh AlBazzar dari hadits Abu Hurairah secara marfir',

nalnun tidak mernbatasinya dengan rukun tersebut dan tidak pula

thawaf.

L298. Redaksi: Dan tidak apa-apa membaca Al
Qur'an di dalam thawaf, bahkan itu lebih utama daripada
doa yang tidak ma'tar, namun doa yang disunnahkan lebih
utama dari ifu karena menirukan Rasulullah $.

467 5** 4bu Daud, no.7892.
468 4" S*u, Al Kubn, no. 3934.
469 56u611r, tbni Hibban, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3829.
47 o 114*114^1* Al Haktrn, I / 4SS.
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Doa yang disunnahkan yang diisyaratkannya ifu di-sebutkan di

dalam sejumlah hafits, di antaranya:

' Hadits Abdullah bin As-Saib yang lalu.

. Di antaranya juga:

t34091. Hadits lbnu Abbas' Bahwa Nabi $ berdoa dengan doa

ini di antam dua rukun: " Ya Allah, iadil{anlah aku rela dengan aP Wng
Engl<au anugenhkan kepdaku, dan berkahilah aku padanga, s*ta
berilah ganti atas setiap kebail<an Sang luput dariku." Diriwayatkan oleh

Ibnu MajahaTl dan Al11uLi*.472 l

t34101. Riwayat lbnu MaiahaTs dari Abu Hurairah: "Barangsiapa

thawaf di Baitullah tujuh kali, lalu tidak berkata-kata kecuali (yang

artingn): 'Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada sesernbahan

yang haq selain Allah, Allah Maha Besar, tidak ada daya maupun

kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah,' maka dihapuskan darinya

sepuluh keburukan, difuliskan bagnln sepuluh kebaikan, dan ditinggikan

bagrnya sepuluh derajat." Sanadrrya dha'if.

134111. RiwayratnlnaTa dan Abu Hurairah juga: "sesungguhnya

Allah rnenugaskan tujuh malaikat pada Hajar Aswad, maka barangsiapa

yang merigucapkan, 'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan

kesejahteraan di47s dunia dan akhirat. Wahai Tuhan kami, berilah kami

kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari

adzab netraka,' T"k" para malaikat itu mengucapkan, 'Aamiin."'

471 Al<u tidak menemukannya dalam riurayat lbnu Majah, tapi terdapat dalam

riwayat lbnu Khuzaimah, no. 8728. Kemungkinan kesalahan tulis, wallahu

a'lam.
472 Mustadnlk Al Haldm, l/5L0.
473 9utzan lbnl fiu{alah rc.2957.
474 S*r, lbnt lu{alalr. no.2957.
+zs 1q6521.
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L299-134121. Hadits lbnu Abbas: "Ketika Rasulullah

$' tiba di Mekkah untuk umrah ziarah, kaum Quraisyr

berkata, 'sesungguhnya para sahabat Muhammad telah
meniadi lemah karena demam (yang menyerang) kota
Yatsrib.' Maka Nabi C memerintahkan mereka (para

sahabatnya) untuk berlari kecil dan ber-idhthiba+76, untuk
memperlihatkan kekuatan mereka kepada kaurn musyrikin
itu. Maka mereka (para sahabat) pun melakukannya."

Muttafaq alailfTT dengan selain lafazh ini. lafazh mereka

berdua: "Rasulullah $ dan para sahabatnya tiba di Mekkah, dan mereka

telah melemah karena demam (yang melanda) kota Yatsrib, maka kaum

musyrikin berkata, 'Sesungguhnya telah datang kepada kalian kaum

yang menjadi lernah karena deman (yang melanda) kota Yatsrib, dan

mereka merasakan kesulitan karenanya.' lalu mereka duduk di dekat

Hajar Aswad. Maka Nabi $ memerintahkan mereka (para sahabatnya)

agar berlari kecil tiga putaran dan berjalan biasa di antara dua rukun

(rukun yamani dan Hajar Aswad), agar kaum musyrikin melihat

kekuatan mereka. Maka kaum musyrikin berkata, 'Merekakah yang

kalian katakan telah dilemahkan oleh demam Yatsrib? Mereka itu lebih

kuat daripada anu dan anu'."

Dalam suafu riwayat Abu DaudaT8 disebutkan: "sesungguhnya

mereka itu lebih kuat daripada kita."

Dalam riwayatryaaT9 yang lain disebutkan: "Apabila mereka

tidak terlihat oleh kaum Quraisy, mereka berjalan biasa, kemudian

muncul kepada mereka sambil berlari kecil. Kaum Quraisy pun berkata,

476 yu11, membuka bahu kanan dan memposisikan ujung kain di atas bahu kiri.
477 Shalnli Al Bulchart, no. 1602 dan Shahih Mrcfrm, no.1264.
478 Sur* 4bu Daud,no. 1886.
479 Sunan Abu Daud, no. 1889.
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'seakan-akan mereka ifu adalah orang-orang kuat dalam bergerak dan

berialan."

Dalam suatu riwaSat Ahmad€o disebutkan: "Lalu Allah

mernberitahukan kepada Nabi-Nya apa yang mereka katakan itu, maka

beliau pun memerintahkan ifu kepada mereka (para sahabat)."

Sedangkan idhthibai

t34131. Disebutkan di dalam suatu riwayat Abu Daud€l jugu

dari hadits lbnu Abbas: Bahwa Nabi # dan para sahabatnya

melaksanakan umrah dari Ji'ranah, lalu mereka berlari kecil di Baitullah

dan mernposisikan sorban mereka di bawah ketiak mereka, kemudian

menyilangkannya ke atas bahu kiri mereka.

Riwayat Ath-Thabarani6z dari ialur ini (dengan lafazh): "Dan

mereka ber- idhthiba'."

Aku katakan: Aku tidak menemukan sesuafu pun dari jalur-

jalumf tentang idhthifu'yang menggunakan redaksi perintah.

1300-[34141. Hadits Umar: Untuh apa berlari kecil
sekarang, karena Allah telah menghilangkan kesyirikan dan
para pelakunya serta telah memuliakan Islam? Ketahuilah,

sesungguhryp aku tidak zuka meninggalkan sesuatu yang
pernah kami lakukan di masa Rasulullah B.

hnu Majahffi, N Bazza4, Al Hakim485 dan Al Baihaqi€5

dari riwayat Aslam maula Umar dari Umar. Asalnya terdapat di dalam

N Musmd Al hnm Alunad,l/29h295.
8r Sunan Abu Daud, no. 1884.
82 N Mu'iant Al I<aUr, no. L0629,10630.
a$ 5r.n lbnt Malah, no. 3952.
M Mr.smdAlhar, no.268.
M Musadnk Al Hahm, l/454.
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Shahih Al Bukharf8T dengan lafazh; "Ada apa kita dan berlari kecil.

Sebenamya dulu kita menampakkan kepada kaum musyrikin, namun

kini Allah telah membinasakan metreka." Kemudian dia berkata,

"Sesuatu yang telah dilakukan oleh Rasulullah S, maka kami tidak suka

meninggalkannya."

Al Baihaqi meriyandarkan kepadanya, dan maksudnya adalah

asalnya.

1301-[34151. Hadits Jabir: Bahwa ketika Rasulullah
$ sampai di Mekkah, beliau menghampiri Hajar Asrpad lalu
ber-istilam padanya, kemudian berialan ke arah kanannya,
lalu berlari kecil tiga (putaran) dan berialan biasa empat
(putaran).

14*1i*488 dengan redaksi ini.

1302-134151. Hadits: Bahwa beliau S berlari kecil
dari Hajar Aspad hingga Haiar Asrrad sebangnk tiga
(putaran) dan berfalan biasa sebanpk empat (putaran).

Muttafaq alail#e dari riwayat Ibnu Umar, lafazhnya dari Muslim,

sedangkan Al Bukhari disebutkan maknanln di dalam hadits.

134771. Driwayatkan juga oleh hnu Majaficeo dari hadits Jabir

dengan lafazh ini juga.

M ,4s.1unan Al Kubn,5/79.
687 Slrahth At Buklmrt, no. 1605.
4$ Shahih Musfim, no. 1218.
s9 Shahth N Bul<hari, no. 1503 dan Shahth Musltm, no. 1262.
490 Suro, lbni MaJah, no. 2957.
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134181. Dikeluarkan juga oteh l$mad4e1 dari hadits Abu Ath-

Thufail seperti itu.

1303-[34191. Hadits: Bahwa para sahabat Rasulullah

$ menunjukkan kekuatan di antara dua rukun, demikian itu
karena Nabi & telah menslnratkan kepada mereka pada

tahun mereka dihalangi, untuk meninggalkan lembah

Mekkah apabila mereka kembali untuk mengqadha' umrah.
Lalu ketika mereka kembali dan meninggalkan. Qu'aiqi'an,
yaitu sebuah gunung di hadapan Hajar Asrrad dan Al Mizab,

maka mereka menampakkan kekuatan dan kegagahan

karena terlihat oleh penglihatan mereka (kaum kafir). Dan
ketika mereka (para sahabat) berada di antara dua rukun
yamani, maka Ka'bah menghalangi mereka dari penglihatan

kaum kafir.

Aku tidak menemukannya dengan redaksi ini. Maknanya telah

dikemukakan dari hnu Abbas.

134201. Riwa5nt Al 3rL1rutia92 secara mu'alkq, dan

disambungkan oleh Ath-Thabamniaes dan Al Isma'ili dari haditsnya:

"Ketika Nabi $ tiba pada tahun masa perdamaian, beliau bersabda,

'Bqlari kecillah kalian.'Hal ini untuk mernperlihatkan kekuatan mereka

(kaum muslimin) kepada kaum musyrikin, lrang mana saat ifu kaum

musyrikin berada di arah Qu'aiqi'an.

4et 74**4 Al Imam Alunad, 5/45fl56.
492 5tr4ri1i Al Bttklnd, kitab peperangan, bab umrah qadha'. Setelah hadits

4256.
4es Al Mu'jam Al lkbir no. 10625.
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Perhatian:.

Lafazh ii{dengan /aa' bertitik drnber-tasydid dalrr daal tanpa
t.

titik, dari itrtt. Dikatakan juga osl)ei., dangan baa'bertitrk satu dan

zaay. Dil<atalan y;:, ,) rs::lS apabila menggerakkan bokongnya ketika

berjalan.

1304-t342U. Redaksi: Sa'i dikenal tanpa mendaki ke

Shafa4e4: Dari Utsman dan sahabat lainnya tanpa ada

pengingkaran.

Asy-Syafi'i4es dan Al Baihaqia96 dari jalumya, dari Ibnu Uyainah,

dari Abu Najih, dari ayahnya: Telah memberitahuku orang yang melihat

Utsman berdiri di telaga di bawah Shafa dan tidak mendaki ke atasnya.

Aku katakan:

t34221. Disebutkan di dalam Shahih 714ut1,1ffe7 dari hadits Jabir:

Bahwa dia sa'i sambil berkendaraan dan tidak mernungkinkan mendaki

ke atas bukit Shafa sambil menunggang tunggangan, tapi di bawahnya.

' L305 -134231. Hadits: Bahwa beliau S tidak berlari

kecil di dalam thawafnya setelah ifadhah.

Abu Daud498, An-Nasu'i499,lbnu Majah500 dan 61 11uLirrr501

dari hadits lbnu Abbas: Bahwa Nabi $ tidak berlari kecil di dalam

ketujuh (putaran)dimana beliau melakukan thawaf ifadhah padanya.

4% [Q/gss].
4e5 41 g*, karya AsySyafi' i, 2/211.
4% ,As^Sunan Al Kubm,5/95.
4e7 Slnhih Muslim, no.7273.
498 5rr"n 4bu Daud, no. 2001.
499 4tSrrrn Al Kubm, no. 41.70.
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1306-[34241. Hadits: Bahwa beliau S berlari kecil di
dalam thawaf umrahnya semuanya dan pada sebagian
mac.un thawaf di dalam haji.

61lrru6s02: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari lbnu

Jurarj, dari Atha', dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah $ berlari

kecil di dalam umrahnya semuanya dan di dalam hajinya. Dan juga Abu

Bakar, Umar, Utsman dan para l,.halifah (lainnya)."

Adapun perkataannya: "Dan pada sebagian macam thawaf di

dalam haji," maksudnya adalah thawaf qudum, bukan yang lainnya.

134251. Disebutkan di dalam Ash-Shahihairto3 dari lbnu Umar:
"Aku melihat Rasulullah $ apabila beliau thawaf dalam haji atau umrah,

pertama kali datang beliau berlari kecil tiga putaran di Baitullah, dan

berjalan biasa ernpat (putaran)."

Telah dikernukakan dari hadits Ibnu Abbas, bahwa beliau tidak

berlarri kcil di dalam thawaf ifadhah.

3n'&i t' br Jb'fi 'ofi :Ll- :[yryr] -r r. v
.frfu V,-,) ,l:.,fr t7ii ,t:.,;; *;'i;r';;it ,#i d ;U

1307-[34261. Hadits: Diriwa5latkan bahwa beliau g
berdoa di dalam lari kecilnya: " Ya Allah jadikanlah ini
sebgai hajt Snng mabrur, dos Wng diampuni, dan s'i
Wng diryukuri-"

5oo Sunan lbni Maieh, no. 306O
5oL Mustadnli N Hakim, l/47 5.
soz Musnad N Imam Ahmad, T/225.
s03 Shahili Al BuJchari, no. 1604 dan Shahih Muslim, no. 1267 (2371.
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Saya tidak menemukannya. Disebutkan oleh Al Baihaqisoa dari

perkataan Asy-Syafi'i.

134271. Sa'id bin Manshur meriwayatkan di dalam As-Sunan,

dari Husyaim, dari Mughimh, dari lbrahim, dia berkata, "Mereka

menyukai apabila seseorang melontar jummh agar mengucapkan: 'Ya

Nlah jadikanlah ini sebagai haii Snng mabrur, dosa 5nng diampuni'."

13428, 34291. Dan dia menyandarkannya dari dua jalur yang

lernah, dari Ibnu Mas'ud dan lbnu Umar, dari perkataan keduanya,

kefika melontar jumrah.

lt :.';-,, ) 4i \, * '^f; ,,:.y. [rtr.]- \ r.A

*..?tt l";; t .tt::i.t, ,,Svj :r;Aq.

1308-[34301. Hadits: Bahwa beliau S memulai

dengan Shafa dan mengucapkan, " Aktt memulai dengan apa
yang dimulai Allah.:

An-Nasa'isos dari hadits Jabir yang paniang dengan lafazh ini.

Dishahihkan oleh Ibnu Hazm,506 dan ada jalur-jalur lainnya yang

diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.S07

Diriwayatkan juga oleh MuslimsO8 6*nur, lafazh: lt:.| 6*u
manulal), dengan benfuk berita.

5u As-1unan N Kurba, S/84.
56 Sunan An-Nasa'i, no, 2962.
5M AlMuhalla,2/4a.
507 Survan Ad-Danquthni, 2/254.
5o8 ShahihMusltm, no. 1218.
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Diriwayatkan juga oleh Ahma6,509 14u1iL,510 lbnu Al Jarud,511

Abu Daudstz, At-Tirm1d21513, Ibnu Majahsl4, Ibnu Hibbansls dan An-

11uru'i515 dengan lafazh: ftS lkami memula), dengan nuun.

Abu Al Fath Al Qusyairislz berkata, "sumber hadits ini bagi

mereka adalah sama, sementara itu; Malik, Sufuan dan Yahya bin Sa'id

Al Qaththan sama-sama meriwayatkan dengan lafazh: li il (kami

mernula), dengan nuunyang berarti jamak.

Aku katakan: Dan mereka itu lebih hafizh daripada yang lainnya.

' Hadits: "Thawaf di Baitullah adalah shalat."

Telah dikemukakan dalam pembahasan tentang peristiwa-

peristiwa.

1309-134311. Hadits: Bahwa beliau * memulai

dengan Shafa dan mengakhiri dengan Marwah.

N{usttuns18 dalam hadits Jabir.

1310. Redaksi: Bahwa beliau e dan yang setelahnya

tidak melakukan sa'i kecuali setelah thawaf.

5@ Musmd Al Imam Ahmad, 3/394.

'to 
74u, 11i1L' Al Imam Malik, T/372.

iLL 41114r712q3 karp lbnu Jarud, no. u165.

512 Sunan lbu Daud,no. 1905.
513 S*un 4t-Tirmidzi, no- 862.
5M S*ur 16ni MaJah, no. 3074.
sLi Shahili tba Htbbn; pembahasan tentang perbr.ntan baik, no. 3943.
5t6 S** An-Nasa' l, no. 2961.
5u Di dalam htab Al Imamsebagaimana di dalam Al fudrAl Mualr,6/2L4-

'tB 
shrhtli Muslhn, no. 1218.
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Aku tidak menemukannya demikian di dalam hadits yang

khusus, akan tetapi diambil sebagai penyimpulan dari sejumlah hadits

shahih.

134321. Demikian di dalam Ash-Shahihairtle dari lbnu Umar.

t34331. Dan juga di dalam Al Mu'iam Ash-ShaghiFzo karya Ath-

Thabarani, dari Jabir, dan sebagainya.

1311. Redaksi di akhir fasal yang terkait dengan sa'i:
Dan semua yang kami sebutkan mengenai kewaiiban-
kewajiban sa'i, yakni berupa tahlil dan takbir yang

diucapkan di atas bukit Shafa, ketika mendaki bukit Shafa

hingga melihat Ka'bah, berjalan di antara Ka'bah serta

Shafa dan Marwah, dan berlari kecil pada sebagiannln,
serta berdoa di dalam sa'i, semua ifu maryhur di dalam
banyak habar. Selesai.

Tentang apa yang diucapkan di atas bukit Shafa yang berupa

tahlil dan takbir, ini terdapat di dalam hadits Jabir yang panjang yang

diriwayatkan oleh Muslims21 serupa itu. Di dalamnya juga disebutkan:

bahwa beliau naik ke bukit Shafa hingga melihat Ka'bah. Dan di dalam

juga disebutkansz2. Berjalan di antara Shafa dan Marwah, serta berlari

kecil pada sebagiannSn.

Adapun tentang doa di dalam sa'i, yaifu mengucapkan (yang

artinya), " Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah, dan mafl<anlah ap
Snng Engkau ketahui, ftglaulah Yang Maha ASunS lag,

Maha Mulia."

sle Slnliili N Etukhari, no. 1616 dan Shahih Musllm, no. 1261 (231).
520 41 114r'lar,*h.ghaghin no. 1 180.
52t Shaliili Muslim, no. 1218.
szz 1qp541.
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134341. Maka ini diriwayatkan Ath-Thabarani di dalam ld-
Du *23 dan di dalam Al AuatlF24 dari hadits hnu Mas'ud, Bahwa

Rasulullah S apabila melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah di

lembah Al Masil, beliau mengucapkan (yutg artinya), "Ya Allah,

ampunilah dan rahmatilah, dan maafl<anlah apa yang hgkau ketahui,

Engl<aulah Yang Maha Agang lagi Maha Mulia."

Di dalam sanadnya terdapat Laits bin Abu Sulaim, dia dha'if,

Diriwayatkan oleh Al Baihaqis2s secara mauquf dari hadits Ibnu

Mas'ud: "Bahwa kefika dia furun ke lernbah, dia sa'id lalu mengucapkan

..." lalu dia menyebutkannya.

Kernudian dia mengatakan, "lni riwayat lpng paling shahih

mengenai ifu dari hnu Mas'ud." Dia mengisyaratkan dha'ifnya riwayat

yaw nnrfiJ'.

134351. Disebutkan juga oleh Al Muhibb Ath-Thabari di dalam l/
Ahkam dari hadits seorang wanita dari Bani Naufal: Bahwa Nabi $
mengucapkan di antara Shafa dan Manuah: " Wahai Tuhanl1u,

ampunilah dan rahmatilah, saunggwhnSa hgkarulah yang Maha Agun7

tagi Mah; Mulk."

AI Muhibb berkata, "Diriwayatkan oleh Al Malla di dalam SiralT

nyra." Sanadnyg perlu ditinjau ulang.

13436]. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, dia berkata,

"Rasulullah $ mengucapkan di dalam sa'inya: 'Ya Allah, ampunilah dan

mhmatilah, dan tunj&ilah ke jalan iang lurus'."

DiriwaSntkan oleh Al Malla juga di datam Siralrnya.

523 ffi6S Ad-Du'akarya Ath-Thabarani, no. 896.
524 Al Mu iam Al Ausath, no. 2757.
525 As\1unan Al Kubn,5/95.
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t34371. Al Baihaqi526 meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar:

Baha dia mengucapkan itu di antara Shafa dan Marwah. Seperti hadits

Ibnu Mas'ud, secara mauquf.

Berdasarkan ini, maka perkataan Imam AI Haramain di dalam

An-Nihayah, '4Lri--ijirr ,* G'Ji-os Pt * Xt' & $ Jt i'of

(ii-J rJLrr ..-, r3i tl1ii$'9$ ul ,'$6 t:& ,;cti ,Vtt1 "Adalah

benar bahwa Rasulullah $ mengucapkan di dalam sa'inya: 'Ya Allah,

ampunilah dan mhmatilah, serta maafl<anlah apa yang Engkau ketahui.

Karena Engkaulah Yang Maha Agwg lagi Maha Mulia. wahai Tuhan

karni, berilah kami kebaikan di dunia...'." Ini harus dikali lebih;auh.

l3L2-134381. Redaksi: Ada atsar dari Ibnu Umar,

bahwa dia mengucapkan di antara Shafa dan Marurah: 'Ya
Allah, peliharalah aku dengan agamaku dan dengan

ketaatan kepada-Mu ..." dst. hingga akhir.

Al BaihaqiszT darrAth-Thabarani di dalam l*ab Ad-Dub dan At

Manasik l<an1anya dari haditsnya secara mauquf.

Adh-Dhiva' mengatakan,'sanadnya ia$d."

1313-[34391. Hadits: Bahwa beliau $ mengutus Abu

Bakar sebagai amirul haji pada tahun kesembilan.

Muttafaq alailFzs dari hadits Abu Hurairah dengan maknanya.

Lafazh mereka berdua'darinya: Bahwa Abu Bakar diutus beliau di dalam

haji yang Rasulullah 6$ mengangkatnya sebagai amir-nya sebelum haji

wada', dalam sejumlah orang yang menyerukan kepada manusia di hari

526 As-Sulan Al Kubm, 5/95.
527 l5-Junaz Al Kubra, S/94.
s% Shahih AlBul<hart, no. 1622 dan Shahih Musfim, no. 1347.
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Nahar: "Jangan ada seorang musyrik pun yang berhaji seielah tahun ini,

dan jangan ada lagi orang yang thawaf di Baitullah dengan

bertelanjang."

13L4-t34401- Hadits: Bahwa beliau $ menyampaikan

khutbah sehari sebelum hari Taruriyah, dan memberitahukan

kepada mereka tentang manasik mereka-

Al Hakim529 dan Al Baihaqisso dari hadits lbnu Umar' "Adalah

Rasulullah, ketika sebelum Tanrdyah, beliau menyampaikan' khutbah

kepada manusia, lalu memberitahukan mereka tentang manasik

metreka."

1315-t3'1411. Hadits: Bahwa beliau $ menetap,di

Mina hingga matahari terbit, kemudian mentrnggang

(tunggangannya), dan memerintahkan agar didirikan tenda

buhdar yang terbuat dari butu untuknya di Namirah, lalu

beliau singgah di sana.

Muslims31 dari hadits Jabir yang panjang.

1316.t34421. Redalrsi: Diriwayatlrarr, bahwa beliau Q

berangkat ke tempat wuquf, lalu menlnmpaikan khutbah

pertama kepada Jamaah, kemudian Bital mengumandangkan

adzan, kemudian Nabi mulai menlrampaikan khutbah kedua-

[-alu beliau selesai berkhutbah dan Bilal selesai adzan,

kemudian Bilal mengumandangkan iqamah, lalu beliau pun

52e Mtgbdnlk Al Hakim, L/46L.
s30 Aslsunan Al Kubm,$/LlL.
s3L 5711116 Muslim, no. 1218.
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shalat Zhuhur, kemudian Bilal iqamah lagi, lalu beliau shalat
Ashar.

Asy-Syafi'is32 dan Al Bahaiqis33 d66 hadits Ibrahim bin Abu

Yahya, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir. Al Baihaqi

berkata, "lbrahim meriwayatkannya sendirian. "

Di dalam hadits Jabir yang panjang, yakni yang dikeluarkan oleh

Muslims34, terdapat hal yang menunjukkan bahwa beliau &
menyampaikan khutbah, kemudian Bilal mengumandangkan adzan,

tanpa menyebutkan bahwa beliau mulai menyampaikan khutbah kedua.

Aku katakan: Di dalam riwayat Muslim disebutkan, bahwa

khutbah itu di dasar lembah. Hadits Muslim lebih shahih, dan dikuatkan

oleh hal yang logis, yaitu: Bahwa muadzdzin diperintahkan diam untuk

mendengarkan khutbah, maka bagaimana mungkin dia

mengumandangkan adzab (sementara khatib menyampaikan khutbah),

karena fika demikian) maka I'hutbah itu tidak ada manfaat baginya.s3s

s32 Musnad Asy-S5nfil,h. 32.
533 As-Sunan Al Kubn,5/774.
ssa Shrl;,h Muslim, no. 1218.
s35 Kelengkapan perkataannya sebagaimana di dalam Al Badr Al Munir, 6/227:

"...sebab bisa meluputkan maksud dari kebanyakan manusia padanya karena
konsentrasi pendengaran mereka kepada adzan sehingga tidak mendengarkan
khutbah."
Perhatian: Ada kesalahan cetak di dalam Al Badr Al Munir dan At-Talkhish
Al Habir dalam memenggal nash dari kelengkapan redaksinya dan dalam
mencanfumkan lafazh il-.;ti (manfaat) yang terdapat di dalamnya, karena

sebenamya ifu adalah judul untuk redaksi 1nng di bawahnya rnengenai apa
yang dikemukakan di atasnya dari perkataan Muhibbuddin Ath-Thabari. Yang
benar, bahwa lafazh itu tersambung (merupakan sambungannya). Lafazh ii+ri
(manfaat)ini sebagai fa'itdan fil gJi. Dan ungkapan: t-lol i.r:a;;St o*-\ .--
(sebab bisa meluputkan maksud dari kebanyakan manusia padanya ...)
merupakan alasan tidak adanya manfaat L'hutbah yang bersamaan dengan
adzan. Karena ifu, penyalin naskah Al Yuntniyjnhmenukil alasan yang dibuang
oleh Al Hafizh: Ini penting. Wallahu alam.
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Demikian yang dikatakan oleh Al Muhibb Ath-Thabari. Dia juga

mengatakan, "Al Malla mengatakan di dalam sirabnya,'Bahwa setelah

Nabi s selesai dari khutbahnya, Bilal mengumandangkan adzan dan

Rasulullah # diam. setelah Bilal selesai adzan, barulah beliau

menyampaikan kalimat-kalimatnya. Kemudian merundukkan untanya,

lalu Bilal mengumandangkan iqamah unfuk shalat""

1317-t34431. Redaksi: Dan hendaknya setelah salam,

imam mengatakan, "sempumakanlah wahai penduduk

Mekkah, karena sesungguhnya kami adalah kaum musafir,"

sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah g-sss

Asy-Syafi'i537, Abu puu653s dan 6a-1it*16r153e dari lbnu

ulagyah, dari Ali bin zaid, dari Abu Nadhrah, dari Imran, dia berkata,

"Aku berperang bersama Nabi ,s$, dan beliau tidak shalat kecuali dua

raka'at (yakni diqashar), hingga kami kembali ke Madinah. l-alu aku juga

berhaji bersama beliau, dan beliau tidak shalat kecuali dua raka'at

(diqashar), hingga beliau kembali ke Madinah. Aku juga turut bersama

beliau dalam penaklukan Mekkah, lalu beliau tinggal di Mel'kah selama

delapan belas hari yang mana beliau tidak shalat kecuali dua raka'at,

kemudian beliau mengatakan kepada penduduk seternpat,

,sernpumakanlah, larena kami adalah l<aum musafir."'

Lafazh Asy-Syafi'i.

Ath-Thabaranis@ menambahkan pada sebagian jalumya:

"Kecuali Maghrib."

sse 1q73551.
s37 As$iwnn Al luta' tsunh, h. 119.
538 S*un Abu Daud, no. 1229.
s39 Sunan At'Tirmidzl, no. 545.
*o Al Mu Jam Al l<abk ln 18/no. 517 .
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lg4ffil. Diriwayatkan juga oleh Malik di dalam Al
Muwaththa 's41 6uri perkataan umar bin l(haththab, bahwa ketika dia di

Mekkah, dia shalat dua raka'at bersama mereka kemudian berbalik lalu

berkata, "Wahai penduduk Mekkah, sesungguhnya kami adalah kaum

musafir." Kemudian Umar shalat di Mina fiuga)dua raka'at.

Malik berkata, "Belum sampai kepadaku bahwa dia mengatakan

sesuatu kepada mereka." Selesai.

Perhatian:

Dengan demikian diketahui, bahwa aPa yang disebutkan fu-
Rafi'i kepadanya tentang perkataan Imam di fuafah tidak valid.

Demikian juga yang dinukil oleh yang lainnya, bahwa itu

dikatakan oleh imam di Mina. Kita bisa berpedoman dengan keumuman

lafazh riwayat Ath-Thayali"1s4z 6* dari jalumya yang diriwayatkan oleh

Al Baihaqisa3 6*i hadits Imran bin Hushain, di dalamnya disbutkan:

"Kemudian aku berhaji dan berumrah bersama beliau, lalu beliau shalat

dua raka'at, lalu beliau bersabda, 'Wahai penduduk Mekkah,

sempumal<an shalat, karena sesungguhnya kami adalah kaum musafil."

Kemudian hal ini disebutkan dari Abu Bakar, kemudian dari

Umar, kemudian dari Utsman. Dia berkata, "Kemudian Utsman

menyempumakan."

1318. Redaksi: 'Disunnahkan di dalam haji empat
khutbah." Lalu dia menyebutkannya.

Dalilnya atas hal itu:

s4t llltuwnthth2' Al Imam Malik,L/749.
il2 Musnad Ath-Thapltsi, h . 1 13,/no. 840.
*3 ,As-Sunan Al Kubm,3/735-136.
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t34451. Apa yang diriwayatkan oleh An-Nasa'is4 dari jalur

Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, dari Abu Az-Zubair, clari Jabir

mengenai sifat haji Abu Bakar Ash-Shiddiq, di dalamnya disebutkan:

"Lalu ketika sehari sebelum hari Tarwiyah, Abu Bakar berdiri lalu

menyampaikan khutbah kepada manusia. lalu dia berbicara kepada

mereka tentang manasik mereka, hingga setelah selesai, Ali berdiri lalu

membacakan kepada manusia surah Baraa'ah hingga selesai ..." al

hadits.

Di dalamnya disebutkan, bahwa dia melakukan itu pada hari

fuafah, hari Nahar, dan pada hari Nafar pertama.

lg44416l. Disebutkan di dalam Ash-Shahihairtas dari Abdullah

bin Amr: Bahwa Nabi $ menyampaikan khutbah pada hari Nahar. 
.

l3W7l. Riwayat Abu Daud56 dari hadits dua orang lelaki dari

Bani Bakar, keduanya mengatakan, "Kami melihat Nabi S
menyampaikan hhutbah di pertengahan hari-hari Tasyriq."

t34481. Riwayat Abu Daud547 66 [Al 'Ada'] bin Khalid bin

lHaudzah],s€ "Aku melihat Rasulullah S menyampaikan khutbah

kepada manusia pada hari Arafah."

w Sunn An'Nasa'i, no. 2993. An-Nasa'i menilaiqn cacat, lalu mengatakan,

"lbnu Khutsaim tidak kuat dalam hadits. Adapun aku mengeltnrkan ini agar

tidak dijadikan: Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair. Adapun yang kami tulis hanya

dari Ibnu Ishaq bin lbrahim. sementara Yahya bin sa'id Al Qaththan tidak

meninggalkan hadits Ibnu Khutsaim dan tidak pula Abdunahman, kecuali Ali

Ibnu Al Madini, dia mengatakan, Ibnu Khutsaim munl<arul hadrls-' Seakan-akan

Ali Al Manidi diciptakan untuk hadits."
*s Shahin H Bukhari, no. 7742 dan Shahih Muslim, no. 56.
w Sunan Abu Daud, no. 1952-
*7 Sumn Abu Daud, no. 1917.
b+a pi'dalam naskah aslinya dicantumkan: "Al 'Ala' bin l$alid bin Haudar,"

pencanfumkan nama "Haudar" sesuai tulisannya, sedangkan yang dicantumkan

di sini dari naskah 3 dan , serta Sunan Abu Daud, dan inilah yang benar.
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Mengenai masalah ini terdapat riwayat dari sejumlah sahabat.

1319-[34491. Hadits Salim bin Abdullah, bahwa dia
mengatakan kepada Al Hajjaj, 'Jika engkau ingin sesuai As-

Sunnah, maka pendekkanlah khutbah dan segerakanlah
wuquf."

Maka Ibnu Umar berkata, 'Benar."

Al Bukharis4e 6uri haditsnya, dan ada kisah di dalamnya.

1320-[34501. Hadits: Bahwa beliau C wuquf sambil

menghadap ke arah kiblat, dan menrundukkan untanya di
padang pasir.

14u51h550 dari hadits Jabir yang paniang.

L32L-12451,34521. Hadits: Bahwa beliau $ wuquf di

Arafah sambil berkendaraan.

Muttafaq alailFst dari hadits Ummu Al Fadhl, yaitu riwayat

14ur1irrr552 dari Jabir.

ja?, ,iV iiic, ,G!.it ;*il:** [rt or] - r rr v

.'i Ar.n \ i:L, ilr vt iy't ,T ,y o-;$\ 6'J,;

ue Shahih Al Bukhari, no. 1650.
550 Shuhtli Musfim, no. 1218.
#t Shahth'At Bukhari, no. 1661 dan Shahih Musllm, no. 1123.
s52 51ru1r16 Muslim, no. 1218.
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Lg22-1g4531. Hadi tsz' Seutama-utamanya doa adalah

ldoalsss pada hari Arafah, dan seutama-utamanya apa yang

aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah: Tidak'ada
sesembahan tbng haq *lain Nlah semata, tidak ada sekutu

bagi-N5m."

Malik di dalam Al Muwathll5u's$4 dari hadits Thalhah bin

Abdullah bin Kuraiz secara mutsl.

Diriwayatkan juga dari Malik secara maushul disebutkan oleh Al

Baihaqisss dan dia me,n-dha'#kannya. Dernikian juga lbnu Abdil Barr di

dalam At-Tamhi&56. Hadits ini mempunyai jalur periwayatan lain yang

maushul.

134541. Diriwayatkan juga oleh AlunadssT dan At-Tirmid2iss8

dari hadits Amr bin Syu'aib, dari aynhnya, dari lpkeknSn, dengan lafazh:

"Sebik-baik da adalah da hari Amhh..." al hadits.

Di dalam sanadnya terdapat Hammad bin Abu Humaid,S59 dia

dha'if.

t34551.' Driwayatkan juga oleh Al Uqaili di dalam Adh-

Dhu'afa 's50 6ri hadits Naft' dari hnu Umar, dengan lafazh: "Seubnm-

utama doaku dan da pra nabi sebelumku di malan Araf-ah adalah:

Tidak ada sesembahan yang haq selain Allah ..." al hadits.

' 553 p"6 naskah g dan r.

ss Muvaththa' Al Imam Malik, |/422423.
555 4" S*u, Al Kubn,4/248,5/117.
s# At-Tamhid,6/38.
5s7 Musnad Al Imam Ahmad,2/2LO dengan lafazh: "Kebanyakan doa Nabi SAW

...,,
s8 Sunan At-Tlrmidzi, no. 3585.
s59 Namanya adalah Muhammad bin Abu Humaid, sedangkan Hammad adalah

julukannya.
560 /6[fi-nhu'ak' ltarya Al Uqaili, 3/M2.
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Di dalam sanadnya eerdapat Faraj bin Fadhalah, dia sangat

dha\f. AlBukhari berkata, "Dia munkarul hadits."

t34561. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam l/
Manasik dari hadits Ali yang menyerupai itu. Di dalam sanadnya

terdapat Qais bin Ar-Rabi'.

1323. Redaksi: Dan ditambahkans6l kepadanya:

" Mililmya segala kerajaan dan milik-Nya segala puiian, dan

Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, iadikanlah
cahaya di hatiku dan cahaya dalam penglihatanku. Ya Allah,
lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah uranfinku."

Adapun kalimat: "Miliknya segala kemiaan... dst. hingga: dan

Dia Maha Kuasa atas segala sesuafu," ini merupakan kelanjutan hadits

yang lalu yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang setelahnya.

Adapun sisanya:

134571. Diriwayatkan oleh Al Baihaqis6z'dari hadits Ali di dalam

hadits yang disebutkan dengan redaksi ini dan lebih lengkap dari ini,

yaitu dari riwayat Musa bin 'Ubaidh [fu-Rabadzi. Dia dhalf, dan

meriwayatkannya sendirian dari saudaranya, Abdullah dari Ali. Al

Baihaqi berkata, "Abdullah bin 'Ubaidahls5s saudaranya Musa, fidak.

pemah berjumpa dengan Ali."

L324-134581. Hadits: Bahwa beliau $ berjalan tidak

cepat dan tidak lambat ketika bertolak dari haji wada', dan

s61[Q/3561.
562 Asaswlan Al Kubra, 5/777.
563 6ru yang di antara dua tanda lrunrng siku rontok dari naskah aslinya, dan ini

ditemukan dari naskah; dan r.
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bila beliau mendapat kerenggangan maka beliau berjalan

cepat.564

Muttafaq atailF6sdari hadits Usamah bin Zaid'

Perhatian: . ,
Dalam riwayat fu-Rafi'i dicantumkan dengan lafazh l-+rt

(lengang) sebagai pengganti lafazh i:ii, g.r"nggangan), ini keliru.

1325-13429-34631. Hadits: Bahwa beliau S
mendatangi Muzdalifah lalu di ffrna beliau meniamak

Maghrib dan Isya.

Muttafaq ataih dart hadits Ibnu Mas'ud,566 lbnu Umar,567 Abu

Agryru655a, Ibnu Abbas569 dar-r Usamah bin Zaid.s7o

134641. Dan riwayat 14,rt6*571 dari Jabir.

t326. Redaksi: Dan orang-orang menempuh ialan A/
Ma'zimain, yaitu iatan sempit di antara dua gunung, karena
mengikuti Nabi & dan para sahabat.

Adapun yang marfu'z

564 Di dalam naskah aslinya dicantumkan, 7)l ,igf (Yakni: cepat).

55s Shahili Al Bul<hari, no. 1666 dan Shahih Muslim, no. 1286 (283).
566 Shalili Al Bul<hai, no. L682 dan Shahih Muskm, no.1289.
567 .Shalnli Al Bul<hari, no. 1568 dan Shahlh Muslim, no. 1 288..
58 Shahih Al Bukhari, no. L674 dan Shahih Muslim, no.1287.
s6e Shatflz Al Bukhari, no. 1671 dmr Shahih Muslim, no.7286-
s70 Shalnh Al Bukhari, no.7672 dan Shahih Muslim, no. 1280.
57t shahili Muslim, no. 1218.
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t34651. Muttafaq alailFTz dengan maknanya dari hadits Usamah,

dia berkata, "Rasulullah $ bertolak dari fuafah, hingga ketika mencapai

celah bukit, beliau turun lalu buang air kecillalu berwudhu.

Di dalam riwayat mereka berdua (Al Bukhari dan Muslim)s73

disebutkan: "Aku membonceng kepada Rasulullah '# dari Arafah'

Ketika beliau sampai di celah bukit sebelah kiri yang di bawah

Muzdalifah, beliau menderumkan untanya, lalu beliau buang air kecil '.."

al hadits.

Sedangkan lyang mauqulPTa dat'. para sahabat, saya tidak

melihatrya dituliskan dari orang tertenfu, hanya saja disebutkan secara

tsabit di dalam Ash-Shahihbahwa mereak bersama beliau $.

[rtrr] -rrrv

L327-134661. Hadits: 'Haji adalah (wuqufl di Arafah,
maka barangsiapa yang telah mencapai Arafah, maka dia
telah mendapatkan haji."

Ahmads7s, para penyusun kitab-kitab As-Sunart76, Ibnu

Hibban,s77 Al Hakim,578 66-puraquthni,5Te dan Al Baihaqi58o 6ur1

s72 Shahih Al Bukhari, no. 139 dan Shahih Muslim, no. 1280.
573 56u611, Al Bul<hari, no. 1669 dan Shahih Muslim, no. 1280 (266).
574 p1 6u1u* naskah aslinya dan naskah M disebutkan dengan latazh'o'6ii1;sr (yang

mauquf-muquf), sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah D, dan ini
yang lebih cocok dengan konteksnya.

575 Musnad Al Imam Ahmad,4/309-370).
576 Sunun Abu Daud, no. 7949; Sunan At-Tirmidzi, no. 889; Sunan An-Nasa'i,

no. 302[4 dan Sunan lbni Majah, no. 3015.
577 Shahih lbhi Hibban, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3892.
578 114*1r4ru2 Al Hakim,2/278.
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hadits Abdurrahman bin Ya'mur, dia berkata, "Aku menyaksikan

Rasulullah S ketika beliau wuquf di Arafah, beliau ditemui orang-orang

dari Najed, lalu mereka berkata, 'wahai Rasulullah, bagaimana

(pelaksanaan) haji?' Beliau menjawab, 'Haii adalah (wuqu| di Arafah.

Barangsiapa yang datang sebelum shalat subuh dai malam Jam" maka

telah sempuma haiinYa."'

Dalam suafu riwayat Abu Daud581 6i."6rgu"' "Barangsiapa

mencapai Arafah sebelum terbitnya faiar, maka dia telah mendapatkan

haji." Adapr.rn lafazh sisanya menyerupai yang tadi. Dalam suafu riwayat

Ad-Daraqut1.,r.,i582 dan Al Baihaqiss3 disebutkan: "Haii adalah (wuqul) di

Arafah. Haji adalah (wuqu| di Arafah-"

1g4671. Hadits: 'Arafah semu€rnw adalah tempat

wuquf."

Muslims& dalam hadits Jabir yang panjang, "Aku wuquf di sini,

dan Amfah senuanya adalah tempat wuquf."

L328-134681. Hadits: "Arafah semuanya adalah

tempat wuquf, dan naiHah kalian dari lembah Uranah'"

ISnu Majahsss 6uri hadits Jabir dengan lafazh: " pen)t (lembah)

[.lranah." Di dalam sanadnya terdapatAl Qasim bin Abdullah lbnu umar

Al umari yang didustakan oleh Ahmad. Diriwayatkan juga oleh Malik di

579 Swran Ad-Damquthni, 2/240.
5& As-1unan Al Kubn,5/716.
sBt Sunan Abu Daud, no. 1949, 1950.
*2 Sunan Ad-Damquthni, 2/24G241.
583 As-Sunan Al Kubm, 5/776, 17 3 -

5s shahih Musllm, no. 1218.
585 Sumn lbnu MaJah, no. 3012.
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dalam Al Muwath1lru'586 dahm bentuk penyampaikan dengan lafazh

ini.

134691. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibbans87, Ath-

Thabaranis88, AI Baihaqis89, NBazza{eo dan yang lainnya dari hadits

Jubair bin Muth'im dengan lafazh' "Semua (ara) Arafah adalah tempat

twqul dan naiHah kalian dari Muhassar ..." al hadits. Di dalam

rangkaian sanadnya ada keterpufusan, karena ini adalah dari riwayat

Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Husain dari Jubair bin Muthi'm,

padahal tidak pernah berjumpa denganlrya. Demikian yang dikatakan

oleh Al Bazzar.

134701. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqlsel dari lbnu Al

Munkadir secara mursal. Sanadnya disambungkan oleh Abdurrazzaq,

dari Ma'mar dari lbnu Al Munkadir, dari Abu Hurairah. Demikian yang

disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr.sez

134711. Diriwayatkan juga oleh Al Hakimse3 dari hadits Ibnu

Abbas dengan lafazh: " NaiHah kalian dari perut (embah) (Jranah,dan

naiHah kalian dai perut fiembah) Muhassir."

1g4721. Diriwayatkannya juga dari jalur lainnya dari lbnu

Abbas594, dia berkata, "Beliau bersabda, 'Naiklah kalian dari (lembah)

Muhassir, dan naiklah kalian dari (lembah) Uranah." Diriwayatkan juga

oleh AlBaihaqis9s secara mauquf dan marfu'.

586 41 h4u*uththa' Imam Malik, 7/388.
587 57r1i16 lbnu Hibban pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3854.
s88 41714u7"- Al Kabir, no. 1583.
s8e As-Sunan Al Kubn,9/295.
590 Musnad Al Ekmr, no.3444.

'et As-Swlan Al Kubm,5/LL5.
5e2 41-7u-1ri4, 24/ 478, 479.
593 14r"1u4o1, Al Hakim, L462.
se4 16i4.
s95' As-.1inah Al Kubn, 5/775.
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Diriwayatkan juga oleh Ath-Thahawise6 6* 66't-15u6ut-1597

dari hadits Ibnu Abbas juga.

1g47gl. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Qani' di dalam Mu'iam Ash-

ShahabatFes dari hadits Habib bin l(humasyah. Di dalam sanadnya

terdapat Al Waqidi.

lg474l. Diriwaptkan iuga oleh lbnu Wahb di dalam

Muormththa '-nyaseg dari Yazid bin lpdh, dari Ishaq bin AMullah, dari

Amr bin syu'aib dan salamah bin Kuhail secam muwl, menyerupai

hadits Jabir. sernentara Yazid dan Ishaq mabttk (riwaSntrya

ditinggalkan)

lg475l. Dikelmrkan juga oleh Abu Ya'1a600,601 dari hadits Abu

Rafi'.

7329-134761- Hadits Unpah bin Mudharras Ath-Tha'i:
Bahwa Rasulullah s bereabda, 'Banigsiapa melaksnalan

shalat ini bersma karni lakni shalat subuh pada hari

Nahar- dan mendatangi Anfah sebelum itu baik malam

ataupun siang hart, mala haJin5m telah sempwna dan telah

menghilangl<an kotoran Wng ada pada badann5m-"

AlTnad6o2, pam penyusun kitab-kitab ,*.1unart$, Ibnu

Hibban6M, Al Hakim6o5, Ad-Daraquttrni506 dan Al Baihaqi60T dari

w6 MwyktlAlAtsar.
597 N Mu'iam Al KaUr, no- 1100.
6e8 Mu hm Asli-Shahabah, I / 192-193.
59 Sebagaimana Snng dikemukakan oleh hnu Al Qaththain di dalam hWn Al

Wahm rm N lham,3/lli-
@o tQ/gszl.
@r Mwnad Abu Ya'k, no. 312, W.
602 Musnad Al Inmm Afunad,4/Ll.
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haditsnya dengan l.afazh yang beragam. Yang paling mendekati redaksi

di sini adalah lafazh Abu Daud: Dia berkata, lAku mendatangi

Rasulullah & di tempat wuquf -yakni di Jam'-. Aku berkata, 'Wahai

Rasulullah, aku datang dari gunungku ThaW hingga tungganganku

kelelahan dan aku melelahkan diriku. Demi Allah, aku tidak

meninggalkan suatu gunung pun kecuali aku berhenti (dulu) padanya.

Apakah aku memperoleh haji?' Rasulullah S pun bersabda,

'furangsiapa mendapati shalat ini bercama l<ami dan mendatangi Amfah

sebelum ifu baik malam ataupun siang hari, maka telah sempuma

hajinya dan tetah membercihkan kotoran Sang ada pada badannya."'

Di dalam suatu riwayat Abu Ya'la di dalam Musnadnyasos

disebutkan: "Dan bamngsiapa 5nng tidak mencapai Jam' maka hdak

ada haji bain5/a." Hadits ini dishahihkan oleh Ad-Daraquthni, Al Hakim

dan Al Qadhi Abu Bakar bin Al 'fuabi berdasarkan syarat mereka

berdua.

Perhatian:

t3r u6u1u1, *;3r iriit (menghilangkan kekusutan), demikian

yang dikatakan An-Nadhr bin Sgrmail.

, 1330-134771. Hadits: Bahwa beliau & wuquf setelah

tergelincimya matahari.

603 Sunan Abu Daud, no. 1950; Sunan AtTirmidzi, no. 891; Sunan An-Nasa'i,
no. 3039 dan setelahnya, dan Sunan lbni Majah, no. 3016.

604 Shahih lbni Hibban, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3850, 3851.
6os 74*1u4-11 Al Hakim, | /469.
606 Swan Ad-Daraquthni, 2/239-240.
607 4t-5*.n Al Kubm,5/t76.
608 14utnu4 nbu YaIa, no. 946.
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14ur6*60e di dalam hadits Jabir yang panjang. .

' Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau S bersabda,

" Barangsiapa meninggalkan salah satu rangkaian ibadah

haji, mal<a wajiblah dam atasn5n."

Saya tidak mendapatinya marfu'. Telah dikernukakan dari

perkataan Ibnu Abbas pada bab miqat-miqat.

1331-134781. Hadits: 'Hari Arafah adalah hart

dimana orirng-orang berdiam (wuquf) di mna (di Anfah)-"

Abu Daud di dalam Al MarasiFlo.dari riwayat Abdul 'Aziz bin

Abdullah bin Khalid bin Usaid. Abdul 'Aziz adalah seorang tabi'in. Ibnu

syahid mengatakan dari Ibnu Abu Daud, "Kredibilitasnya

diperselisihkan."

Diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim di dalam Ma'rifat Ash-

shahabatfll pada biographi Abdullah bin Khalid, ayahnya Abdul 'Aziz.

Ini termasuk riwayat anaknya, Abdul lAziz, darinya.

lg47gl. Diriwayatkan juga oleh Asy-Syaf i512 dari Muslim bin

Khalid, dari lbnu Juraij, dia berkata, "Aku katakan kepada Atha',51s

'seorang lelaki pertama kali melaksanakan haji, lalu menyelishi orang-

orang pada hari Nahar, apakah itu sah baginya?' Dia menjawab, 'Yi''
Dan aku kira dia mengatakan, 'Flasulullah $ bersabda,'I-Iari berbuka

kalian adatah hari dimana kalian berbuka, dan hai berkurban kalian

6os Shahili Muslim, no. 1218.
610 Mamsil Abu Daud, no. 141, tettitan Az-7-ahtani.
6L1 74u,ri7u1po6-Shalnbah karya Abu Nu'aim, 3/1632, no.7622.
512 5"5"gsirnana di ddam As-1unan Al Kubn,5/176.
613 pi dalam naskah aslinya dicantumkan (dengan lafazh): "Aku katakan kepada

Ibnu Atha'," ini kesalahan yang cukup jelas.
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adalah hari dimana kalian berkurban.' Dan aku kira dia juga

mengatakan,'Dan hari Arafah adatah hari di mana kalian (wuqu0 di

o-*'' 
un ot. Diriwayatkan iuga oleh At-Tirmidzi6l4, in

menganggapnya gharib dan menshahihkannya, juga oleh Ad-

Daraquthni6ls, dari hadits Aisyah secara marfu'. Ad-Daraquthni

membenamya mauqufnya di dalam Al'Ilal.

134811. Diriwayatkan juga oleh Abu pur6616 dari hadits

Muhammad bin Al Munkadir, dari Abu Hurairah secara marfu'dengan

lafazh: " ('Ied) Fithd adatah hari dimana kalian berbuka, dan ('Ied) Adhha

adalah hari dimana l<alian berkurban."

Ibnu Al Munkadir tidak mendengar dari Abu Hurairah'

Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi517 636 hadits Al Maqburi

darinya, dan oleh Ibnu Majah dari hadits hnu Sirin darinya.

134821. Diriwayatkan juga oleh Mujahid bin Isma'il, dari Sufyan,

dari Ibnu Al Munkadir, dari Aisyah secara mar{u' dengan lafazh: "(Ilai)

Arafah adalah hari dimana imam wuquf di Arafah."

Mujahid meriwayatkannya sendirian' Demikian yang dikatakan

qleh Al Baihaqi5l8. Dia berkata, "(Riwayat) Muhammad bin Al Munkadir

dari Aisyah adalah mursal." Demikian yang dikatakannya. 61-1ir*i6ri619

menukil dari Al Bukhari, bahwa dia (lbnu Al Munkadir) mendengar

darinya (Aisyah). Jika benar dia mendengar dari Aisyah, maka

614 Sebenamya At-Tirmidzi mengeluarkannya (no. 6971 dan hadits Abu Hurairah

i&, dan mengatakan, "lni hadits hasan gharib.
6rs Sunan Ad-Danquthni, 2/225.
6tG S*un 4bu Daud, no.2324.
617 Sunan AbTirmidzi, no.697, dan dia berkata, "Hasan gharib."
618 As-sunan Al Kabir 5/t75.
6te Sunan At-Tirmtdzi, B/765/no. 802.
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memungkinkan juga dia mendengar dari Abu Hurairah, karena Abu

Hurairah meninggal setelah Aisyah.

1332-[34831. Redaksi: Bahwa beliau & bersabda,

" (Waktu) haji kalian adalah hart dimana kalian berhaii-"

Aku tidak menernukannya demikian, tapi dengan maknanya

pada hadits yang sebeiumnya.

'l\j ,y ,JG'tx,t p:'ht Ab fi | €)) [rt,rt]-rrrr
.\i'd-rfi^$\4t

1333-t34841. Driwaftkan bahwa beliau $ bersabda,

'Barangsiapa yang meninggallan menginap di Muzdalifah,

mal<a frdak ada haii baginga."

Saya tidak menemukannya. An-Nawawi620 6"tLu1u, "Tidak valid

dan tidak dikenal." Al Muhib Ath-Thabati621 $srk61a, "Aku tidak tahu

dari mana Ar-Rafi'i mengambilnya. "

Telah dikemukakan dari hadits Abu Ya'la, "Dan bamngsiapa

5nng tidak mandapatkan Su-622 maka tidak ada haii baginya-"

Berdasarkan inilah dalil bagi lbnu I(huzaimah dan Ibnu binti Asy-Syafi'i

yang mengatakan, bahwa bermalam di Muzdalifah adalah rukun.

' [3485]. Riwayat An-Nasa'i623: " Barangsiapa mendapatkan Jam'

bersama imam dan mansuai hingga bertolak, maka dia telah

620 41 742ipu', 8/130-131.
521 pi dalam Sjnrh At Tianbi6, sebagaimana di dalam Al Badr Al Munin 6/249.
622 gidalam anotasi naskah aslinya disebutkan' "Yakni Muzdalifah."
623 Suvan Atl-Nasa'i, no. 30t10.
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mendapatkan haji. Dan barangsiapa gng tidak mendapatkan(nya)

bersama imam dan manusia, maka dia tidak mendapatkan(nya)."

Ini dari riwayat Muthanif dari Asy-Sya'bi. Abu Ja'far Al Uqaili

mengarang suatu juz tersendiri yang mengingkarinya, dan menyebutkan

bahwa Muthanif berasumsi tentang matan. WallahtFza a'lam.

* Hadits: " Haji adalah (wuquf) di Arafah. Maka

barangsiapa mendapatlannya maka dia telah mendapatkan

haji."

Telah dikemukakan banrsan.

1334-[34861. Hadits: Bahwa Saudah binti Zam'ah

bertolak pada pertengahan terakhir dari Muzdalifah dengan
seizin Rasulullah #, dan beliau tidak men!ruruhnya

membayar dam, dan tidak pula or.rng-orang yang

bersamanya.

Muttafaq alailfzs dari hadits Aisyah, dia berkata, "Saudah

meminta izin kepada Rasulullah ,$ pada malam Jam', sementara dia

adalah seorang wanita yang gernuk lagi lemah, maka beliau pun

ma,gizinkannya."

Redaksi "Dan beliau tidak menyuruhnya dst." aku tidak

melihatnya tercatatkan demikian, hanya saja itu disimpulkan dari bukti

tidak adanya tindakan tersebut.

szt1q65g1.
625 56u1ii1, N Bul<hai, no. 1680, 1681 dan Shahih Muslim, no.1290..
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1335-t34871. Hadits: Bahwa Ummu Salamah bertolak

pada pertengahan terakhir dari Muzdalifah [dengan seizin

Rasulullah &1626, dan beliau tidak menyrruhnya membayar

dam dantidak pula orang-orang yang bersamanya-

Abu Daud,527 Al Flakim528 dan Al Baihaqi62e dan hadits Adh-

Dhahhak bin Utsman, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah:

"Rasulullah ,$ mengufus orang bersama Ummu Salamah pada malam

Nahar, lalu dia melontar Jumrah sebelum fajar, kemudian belalu lalu

bertolak, dan hari ifu adalah hari gilirannya Rasulullah $ bersamanya."

Diriwayatkan juga oleh Asy-Syaff i630' Daud bin Abdurrahman

dan Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari

ayahnya. Secara mursal.

Dia berkata, "Dan orang yang aku percayai mengabarkan

kepadaku dari Hisyam, dari ayahnya, dari Zainab binti Abu Salamah,

dari Ummu Salamah, seperti ifu."

t34881. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi63l dari jalur Abu

Mu'awiyah, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Zainab, dari Ummu

Salamah: Bahwa Nabi $ menyurirhnya agar bersamanya dalam shalat

Subuh di Mekkah pada hari Nahar.

Al Baihaqi632 berkata, "Demikian jama'ah meriwayatkannya dari

Abu Mu'awiyah, dan itu terdapat pada di akhir hadits Asy-Syaf i yang

mursal. Ahmad bin Hambal mengingkarinya, karena pada hari itu Nabi

626 gi dalam naskah aslinya disebutkan' "Dan Rasulullah SAW mengizinkannya,"

sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah p dan r, dan itu lebih baik.

627 Swlatl Abu Daud, no.1942.
628 l4*64^p Al Hakim, 1/469.
6D As-Sunan Al Kubm,5/133.
6fi Al Umm karya Asy$nfi'i,2/213.
63t Ma'dfat As-Sunan wa Al Abar no. 3041.
632 74u'67"14s-Sunan wa Al Atsar,4/724.
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# shalat Subuh di Muzdalifah, maka bagaimana'mungkin beliau

menyuruh Ummu Salamah untuk bersama beliau dalam shalat Subuh di

Mekkah."

Ar-Rauyani mengatakan di dalam Al Bahr, "Redaksi 'dan hari itu
adalah hari gilimnn5a' mempunyai dua makna:

Pertama: Maksudnya adalah hari gilimnnya dari Rasulullah $,
maka beliau ingin bertepatan tahallul dalam keadaan Ummu Salamah

telah selesai.

Kedua, Bahwa beliau ingin, yang mana ifu merupakan wakfu

haidnya, maka beliau ingin ggar tahallul itu bertepatan sebelum dia

haid." Lebih jauh dia mengatakan, "Maka pemaknaan yang pertama

membacanya dengan 5aa', dan pemaknaan yang kedua membacanya

dengan taa'."

Aku katakan: Ini jelas terlalu dipaksakan, karena cukup jelas

bahwa maksudnya adalah hari gilimn Rasulullah $ di tempatrya. Hal ini

telah dinyatakan dengan jelas di dalam riwayat Abu Daud yang lalu, dan

itu tidak ada tambahan redaksi yang diingkari oleh Ahmad. Nanti

sebentar lagi akan dikemukakan perkataan Ummu Salamah, bahwa
beliau S di tempaturya pada malam Nahar, dan itu merupakan

malamnya di mana beliau mendatanginya pada malam itu. Wallahu

a'lam.

Perhatian:

. Adapun redaksi "Dan beliau tidak menyuruhnya membayar dam
dan tidak pula orang-orang yang bersamanya," aku fdak melihafurya

dinyatakan secam jelas (dengan redaksi ini), tapi sebagaimana yang

sebelumnya (hanya merupakan penyimpulan).
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L336-124891. Hadits Umar:'Barangsiapa mencapai

sore pada hari kedua dari hari-hari Taglriq, maka hendaklah

melanjutkan sampai keesokan harinya hingga berangkat

bersama orang-orang."

Malik di dalam Al Muwathllru s33 dari Nafi' dari Ibnu Umar,

bahwa dia berkata, "Barangsiapa yang mengalami tenggelamnya

matahari ketika dia sedang di Mina, maka ianganlah dia bertolak hingga

melontar Jumrah keesokan harinya, dari pertengahan hari-hari Tasynq."

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi53a dari hadits Ats-Tsauri, dari

[Ubaidullah1o3s, dari Nafi , dari Ibnu Umar, dia berkata, "(Jmar berkata

..." fialu dia menyebutkannya). Al Baihaqi juga berkata, "Dan

diriwayatkan dari lbnu Al Mubarak, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu

Umar, secara marfu', namun marfu'-nyatidak shahih."

1337-134901. Hadits Ibnu Abbas: 'Aku bersama

orang-orang yang datang kepada Rasulullah # di kalangan

kaum lemah keluarganya ke Mina."

Muttafaq alailfsi dari jalur Ubaidullah bin Abu Yazid, darinya.

Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i537, dan ini adalah lafazhnya, dan

diriwayatkan juga oleh Al Baihaqis3s dari jalumya ini.

Diriwayatkan juga oleh 6pl..I6ru'i53e dengan lafazh:

"RasulullahS4o & mengirimku bersama kaum lemah keluarganya, lalu

kami shalat Subuh di Mina dan melontar Jumrah'"

633 41 114u*uththa' Al Imarn Malik, T/407.
6A As-Sunan Al Kubm,5/752, tanpa menyandarkannya.
63s pi 64u* naskah aslinya dicantumkan: AMullah, sedangkan yang dicantumkan

di sini dari naskah; dan r serta Sunan Al Baihaqi Al Kubn.
636 Shalnli Al Bukhad, no. 1678 dan Shahih Muslim, no.7293.
637 Musnad AsySlmfi'i, h. 369.
638 As-Sularr Al Kubn,5/123.
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1338-[34911. Hadits Anas bin Malik Bahwa
Rasulullah $ mendatangi Mina, lalu menghampiri Jumrah,

lalu melontamya, kemudian mendatangi tempat singgahnya

di Mina dan menyembelih (kurban), kemudian bersabda

kepada tukang cukur, "Ambillah," seraya menunjuk ke

bagian kanannya, kemudian bagian ldri, kemudian
memberikanny654r kepada orang-orang.

Muttafaq u1ui1r.5a2

Perhatian:

Tukang cukur tersebut adalah Ma'mar bin Abdullah bin Nadhlah.

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani543 6uti haditsnya.

Suafu pendapat menyebutkan (bahwa fukang cukur tersebut

adalah) Khirasy bin Umayyah bin Rabi'ah Al Kalbi, dinisbatkan kepada

Kalb bin Hanafiyah, dernikian yang disebutkan oleh Al Waqidi.

l339-Perkataan penulis: Lalu kefika [mereka
mencapail6{{ lembah Muhassiri maka yang dianjurkan bagi
yang menunggang tunggangan agar memacu
tunggangannya, dan bagi yang berjalan kak agar
mempercepat ialannya sekadar dengan lontaran bafu.

639 5rnu, An-Nasa!, no. 3048.
@o le/gsgl.
Di dalam anotasi naskah aslinyn dicantumkan: "Telah sampai secara muqablah

pada naskah yang dibacakan kepada pengarang."
6a1yu61rambut, sebagaimana di dalam anotasi naskah aslinya.
642 Shahili Al Bukhari, no. 171 dan Shahih Muslim, no. 1305.
643 Al Mukm Al lhbin jx 2O,no. 1096.
w Di dalam naskah aslinya dicantumkan (dengan lafazh): ,;3r (beliau mencapai)

sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah; dan r.
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lg4gzl.lni diriwayatkan dari Jabir dari Nabi $ oleh Muslim645

di dalam hadits Jabir yang panjang: Bahwa beliau $ mendatangi

lembah Muhassir, lalu memacu sedikit, kemudian menempuh jalan yang

keluar menuju Jumrah Al Kubra.

l34o-Perkataan penulis: Dan dikatakan: Bahwa dulu

kaum nashrani biasa berhenti, kemudian beliau

memerintahkan untuk menyelisihi mereka- selesai-

Daliluntuk ini:

lg4g4t. Diriwayatkan dari Umar, bahwa dia mengatakan ketika

memposisikan di lembah Muhassir, "Hendaklah engkau melompat

mengagetkan kambingnya, agar agamanya menyelisihi agama kaum

nashrani. " Dikeluarkan oleh Al Baihaqi.ffi

1341. Redaksi: Dan

tidak turun hingga melontar
oleh Rasulullah &.

Ini zhahimya hadits Jabir yang paniang yang diriwayatkan oleh

Muslim

lg4g4l. Asy-Syaikhuni547 meriwayatkan dari hadits Jabir: "Aku

melihat Rasulullah $ melontar dari atas tunggangannya pada hari

Nahar, dan beliau bersabda, 1-Ji.'*t I # (J'lf 1 ;nl4V ,f tt'g

9S & 
,,HendaHah katian mengikutiku dalam melaksanakan manasik

645 ShalnlT Muslim, no. 1218.
6M ,As-Sunan Al Kubra, 5/126, di dalamnya dicantumkan: 1'rii, dengan faa '.

64t Shalnh Muslim, no. l297.lni termasuk yang diriwayatkan Muslim sendirian,

sementara Al Bukhari tidak mengeluarkannya.

hendaknya para pengendara

sebagaimana yang dilakukan
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kalian. Aku tidak tahu, kemungkinan aku tidak berhaji lagi setelah haliku

tnr.

Nanti akan dikemkakan haidts Ummu Al Hushain pada

permulalan bab yang membahas tentang hal-hal yang diharamkan di

dalam ihram.

Mengenai masalah melontamya Nabi $ sambil berkendaraan

ada riwaSat:

134951. Dari Qudamah bin Abdullah Al 'funiri, diriwayatkan oleh

An-Nasa' i,6a8 61-nrn', i6ii6ae dan Al Hakim. 650

134961. Dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ahma6651 6* 61-

Tirmidzi.5sz Di dalam sanadnya terdapat Al Hajjaj bin Arthah.

' Redaksi: Adalah sunnah untuk bertakbir bersama
setiap kerikil (fnng dilontarkan).

Ini terdapat di dalam hadits Jabir yang panjang yang

diriwayatkan oleh Muslim.

1342-134971. Redaksi: Dinukil, bahwa barangsiapa
yang hajinpra diterima, maka kerikilnya diangkat. Adapun
yang lainnya tertolak.

Al Hakim553, Ad-Daraquthnisil dan Al Baihaq1655 dari hadits

Abu Sa'id AI Khudri' guh;a mereka berkata, "Wahai Rasulullah,

648 Sauan An-Nasa !, no. 3051.
649 Smarl At-ftrmidzi, no. 903.
6so Mustadrak Al Haldm,4/507.
65t 74rtnu4 Al Imam Ahmad,l/232.
652 S*ur 4t-Timlidzl, no. 899.
653 74ut1r4.k Al flakim, L/426.
654 Sur"n Ad-Damquthni, 2 /gOO.
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(bagaimana) jumrah-jumrah yang dilempari setiap tahun ini?" Beliau

menjawab, " Sesungguhnya aPa Wng diterima darinya akan diangkat.

Sandainya tidak demikian, niscaya mgkau melihatnya bagaikan

gunung-gunung."

Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan juga dari Abu Sa'id secara

mauquf, dan dari lbnu Umar secara marfu'dari jalur yang dha'if, dal-:

marfu'-nya ifu tidak shahih." Riwayat ifu masyhur, yaitu:

t3498]. Dari Ibnu Abbas secara mauquf padanya: "Apa yang

diterima darinya akan diangkat, sedangkan yang tidak diterima

dibiarkan. Seandainya tidak demikian, tentu akan menutupi apa yang di

antara dua gununn."656 Dikeluarkan juga oleh Ishaq bin Rahwaih.

1343-[34991. Hadits: Bahwa beliau $ menghentikan

(bacaan) talbiyah di permulaan lontaran kerikilny"a.

Aku tidak mendapatinya demikian, akan tetapi:

t35001. Al Baihaqi65T meriwayatkan dari hadits Al Fadhl bin

Abbas: "Masih masih tents ber-talbiSnh hingga melontar Jumrih

Aqabah, dan beliau bertakbir bersama setiap (lontaran) kerikil." Al

Baihaqi berkata, "Takbimya beliau bersama permulaan setiap (lontaran)

kerikil menunjukkan bahwa beliau menghentikan (bacaan) talbiwh di

permulaan (lontaran) kerikil. " Selesai.

t350U. Ini terdapat di dalam Ash-Shahihairts8 dari hadits Ibnu

Abbas: Bahwa Usamah bin Zaid diboncend oleh Nabi $ dari Arafah ke

655 A"-5rnun Al Kubn,5/128, dan dia mengatakan, "Yazid bin Sinan tidak kuat

dalam hadits. Diriwayatkan juga dari jalur lainnya yang dha'if dari Ibnu Umar

secara marflr'."
6!fi lbid, 5/128.
6s7 As-Sunan Al Kubm, 5/197.
6sB Shalnh Al Bukhari, no. 185 dan Shahih Muslim,no.7282 (2681.
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Muzdalifah, kemudian beliau membonceng Al Fadhl ke Mina. Keduanya

sama-sama mengatakna, "Nabi $ terus berblifuah hingga melontar

Jummh Aqabah."

Dalam suatu riwagafss disebutkan: "Hingga mencapai Jumrah."

Namun di dalam riwayat ArNasa'i650 disebutkan: "Beliau masih

tenrs bertalibigh hingga melontar, lalu kefika melontar beliau

menghentikan talbitah."

,ii *3 ;vi" Jb'fi'o) :Ll- [ro .v]- r rt t
.iJ;lr ltt p k'6,y'&, fi, ti1

1344-[35021. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau g
bersaMa, " Apabila lalian telah melontar dan bercukw,667
maka halallah &gala sesuafu bagi lalian kecuali wanita."

Ahmad652, Abu Daud563, Ad-Daraqutlml56a dan Al Baihaqi655

dari hadits Al Hajjaj bin Arthah,dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr
bin Hazm, dari Amrah, dari Aisyah s@ara mar{u': "Apbila l<alian telah

melonkr dan bercukur, maka halalJah bagi l<alian mintnk wangi,

pl<aian ..., dan segala sesuafu kecuali wanita." lni lafazh Ahmad.

Riwayat Abu Daud: "Apabila seseorzrng dari lalian melontar
Junmh Aqabah, mala telah halal baSrnta sqala sauatu kquali
umnib."

6e &nhihAlBukhart, no. 1670 dan Slnhih Muslim,no.728t (266).
60 Sunan An-Nas\ no. 3061.
0et [e/gOO].
62 Musmd N Inan Atrta4 6/143.
63 Sunan Abu Daud, no. 1978.
@ Sunan Ad-Danquthnt, 2/27 6.ffi As^$umn Al Kubm, 5/136.
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Dalam suatu riwayat Ad-Daraquthni665 disebutkan: "Apabila

kalian ielah melontar, bercukur dan menyembelih, maka telah halal

sqala squatu bagi kalian kecuali wanita." Rotasinya pada Al Hajjaj bin

Arthah, dia dha'iflagi mudallis.

Al BaihaqiS6T berkata, "sesungguhnya ini termasuk di antara

yang.dicampurinya."

Al Baihaqi berkata, "lni juga telah diriwayatkan di dalam hadits

Ummu Salamah bersama hukum lainnya, namun aku tidak mengetahui

seorang pun dari ahli fikih yang berpendapat dengannya."

Dengan ungkapan ini dia mengisyaratkan kepada:

135031. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud668, Al 11uLi*56e

dan Al BaihaqisTo dari jalur Muhammad bin Ishaq: Abu 'Ubaidah bin

AMullah bin Zam'ah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari ibunya,

7-arnab, dari Ummu Salamah, dia berkata, "Pada malam dimana

Rasulullah $ giliran kepadaku, di sore malam Nahar, saat itu Rasulullah

# di tempatku, Ialu masuklah ke tempatku Wahb bin Zam'ah dan

seorang lelaki dari Bani UmaSryah, dalam keadaan telah mengenakan

gamis, lalu beliau berkata kepada keduanya, 'Apakah kalian berdua telah

thawaf ifadhalfl' Keduanya menjawab, 'Belum.' Beliau berkata, 'Kalau

bqifu, tanggalkan gamis kalian berdua.' Maka keduanya pun

nnenanggalkannya, lalu Wahb berkata, 'Mengapa, wahai Rasulullah?'

tseliau bersabda, 'Hai ini diberikan rukhshah bagi kalian. Apabila kalian

telah melontar Jumrah dan menyembelih hewan kurban iika kalian

pwga, maka telah halal bagi kalian segala sesuafu yang diharamkan

(karena ihram) kecuali wanita, hingga kalian thawaf di Baitullah- Dan bila

666 Swnn Ad-Damquthni, 2/27 6.
667 4e-gu72n Al Kubn,5/736.
668.5unun 4bu Daud, no. 1999.
66e 1n$12jnl< Al Hakim, 1/489.
670 4"Sunun Al Kubm,5/137.
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kalian telah memasuki wakfu sore dan belum bertolak, maka kalian

masih ihmm sebagaimana pertama kali hingga kalian thawaf ifadhah di

Ehitullah.'

Al Baihaqi berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun ahli

fikih yang berkata dengan hadits ini." Sementara Ibnu Hazm677

menyebutkan, bahwa ini madzhab 'Uruuah bin Az-Zubair'

t35041. Abu Daud,672 Ahmad,573 fi1-[rf6s6'i,674 dan Ibnu

Maja[57s meriwayatkan dari hadits Al Hasan Al Urani, dari Ibnu Abbas:

"Apabila kalian telah melontar Jumrah, maka telah halal segala sesuatu

bagi kalian kecuali wanita." [.alu seorang lelaki berkata, "Wahai Ibnu

Abbas, bagaimana dengan minyak wangi?" Dia pun menjawab,

"Adapun aku, maka aku telah melihat Rasulullah S mengolesi

rambutnya dengan minyak wangi."

t35051. Riwayat An-Nasa'i576 daijalur Salim, dari Ibnu Umar,

dia berkata, "Apabila telah melontar dan bercukur, maka telah halal

baginya segala sesuafu kecuali wanita dan minyak wangi." Maka Salim

berkata, "Aisyah berkata, 'Telah halal baginya segala sesuatu keculi

wanita. Aku pemah memakaikan minyak wangi kepada Rasulullah $'."
t35061. Al Hakim677 meriwayatkan dari hadits Ibnu Az-Zubair,

bahwa dia berkata, "Termasuk sunnah haji adalah imam shalat Zhuhur,

Ashar, Maghrib, Isya yang terakhir dan Subuh di Mina, kemudian

berangkat ke fuafah, lalu istirahat siang sebagaimana yang telah

ditetapkan baginya, hingga ketika matahari tergelincir menyampaikan

671 Al Muhalla,T/142,
672 SmanAbi Ouud,no. 1940.
673 74*n 4 41Imam,4hmad,7/234.
674 Sulan An-Nasa'i, no. 3084.
57s Swvan lbnu Majah, no. 3041.
676 4t.5*un Al Kubm, no. 4766.
677 Mustadmk Al Hakim, 7/461.
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khutbah kepada manusia, kemudian shalat Zhuhur dan Ashar secara

jamak, kemudian wuquf di Arafah hingga terbenamnya matahari,

kemudian bertolak lalu shalat di Muzdalifah, atau dimana Allah

menetapkan baginya, kemudian singgah di Jam', hingga ketika diminta

berangkat maka berangkat sebelum terbitnya matahari. Lalu apabila

telah melontar Jurnrah Al Kubra, maka telah halal baginya segala

sesuafu yang tadinya diharamkan baginya, kecuali wanita dan minyak

wangi, hingga mengunjungi Baifullah'"

1345-[35071. Hadits:

Abu Daud,578 Ad-Daraquthni6Tg dan Ath-Thabarani680 dari

hadits Ibnu Abbas. Sanadnya hasan, dan dinilai kuat oleh Abu Hatim di

dalam Al 'ItaFsL dan Al Bukhari di dalam At-Taikh.582 Ibnu Al

Qaththanss3 menilainya cacat, lalu disanggah oleh Ibnu Al Mawwaq dan

dia benar.

' 1345-135081. Hadits Jabir: Bahwa Nabi S
memerintahkan para sahabatnya agar bercukur atau

memendekkan.

Aku tidak melihat lafazh ini, akan titapi:

678 5unu, Abu Daud, no- 1985'
679 Sunan Ad-Daraquthni, 2/27 7 -

580 41114u'iu- Al Kabir, no. 13018.
68t 114 16n1 4bu Hatim, l/287.
682 At-TariHT Al Kabir,6/46. Ada kesalahan pada lafazhnya hingga' "Tidak ada

ireharusan bercukur atas manusia, akan tetapi diwajibkan atas mereka

memendekkan." saya tidak menemukan dari redaksi Al Buktrari apa yang

mengindikasikan PenguatannYa
683 Ru*n Al Wahm wa N lham,4/290-
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t3509]. Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari5s4 6uri Jabir:

"Ber-tahallul-lah kalian dari ilram dengan thavtaf di Baitullah dan di

antam Shafa dan Marumh serta pendekkanlah (rambut)."

1g47. Redaksi: Dan apabila bercukur, maka yang

dianiurkan adalah memulai dengan sisi kanan kemudian sisi

kiri, dan hendaknya dengan menghadap ke arah kiblat,

bertakbir setelah selesai dan mengubur rambutnya.

Tentang memulai pencukuran:

135101. Disebutkan di dalam Ash-ShahihairFss, dari Anas:

Bahwa Rasulullah $ mendatangi Jumrah Aqabah lalu melontamya,

kemudian mendatangi tempatrya di Mina lalu menyembelih, kemudian

berkata kepada tukang cukur,5& "Ambillah," sambil menujuk ke sisi

bagian kanannya. Setelah selesai beliau mernbagikan kepada orang-

orang yang di dekatnya, kemudian menunjukkan bagian kiri kepada

tukang cukur lalu dia pun mencukur beliau...alhadits.

Adapun tentang menghadap ke arah kiblat, aku tidak melihatrya

dinyatakan jelas demikian pada kondisi ini. Sebagian mereka

mengaitkannya dengan keumuman:

t35111 Hadits Ibnu Abbas secara marfu': "Sebaik-baik majlis

adalah yang menghadap ke arah kiblat." Dikeluarkan oleh Abu pur6.687

lni dha'if.

Sedangkan tentang takbir setelah selesainya, aku juga tidak

melihatnya.

64 Shahih N Bukhari, no. 1651.
685 Shahili N Bul<had, no. 171 dan Shahlh Muslim, no. 1305.
sae 1q73611.
687 Altu tidak melihatnya dengan lafazh ini dalam riwayat Abu Daud.
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Adapun tentang mengubur rambut, ini telah dikemukakan di

dalam pembahasan tentang jenazah, kemungkinan fu-Rafi'i

mengambilnya dari kisah Abu Hanifah dari Al Hajjam, di dalamnya

disebutkan: bahwa dia menyuruhnya menghadap ke arah kiblat,

menynrhnya agar bertakbir dan, menyuruhnya agar mengubur' Ini

riwayat masyhur, dikeluarkan oleh Ibnu Al Jauzi di dalam Mutsir Al Azm

As-Sakin, dan dengan sanadnya hingga Waki', ,*"r:'

1348. Redaksi: Dan yang lebih utama adalah

mencukur semua rambut karena mengikuti Nabi $'
' Diambil dari hadits Anas tersebut.

'*;,.It ?rt gt ,Ly [ro I Y-\".o \ Y] - \ r t 1

L34g-13512, 35131. Hadits: 'Semqa Nlah

merahmati orang-orang wng bercukur (habis)..." al hadits.

Muttafaq alailfss dari hadits lbnu Umar dan dari hadits Abu

Hurairah.689

t35141. Riwayat 14ut1i*5e0 dari Ummu AlHushain'

135151. Riwayat 61l,r,u66e1 dari Abu Sa'id.

1350-t35161. Hadits: Bahwa Rasulullah # ketika

pertama kali tiba di Mina beliau melontar Jumrah Aqabah,

(B Shahih Al Bukhari, no.1727 dm Shahih Muslim, no. 1301'
68e Shahiti Al Bukhai, no. 1728 dan Shahih Muslim, no. 1302'
s9o Shul;ih Muslim, no. 1303.
691 114**4 Al Imam Ahmad, 3/20, 89.
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kemudian mLnyembelih (kurban), kemudian .be.rcukur,

kemudian thawaf ifadhah.

Ini terdapat di dalam hadits Jabir yang panjang. Selain

penyebutan bercukur Muttafaq alailfgz dari Anas.

1351-[3517, 35181. Hadits Abdullah bin Amr:
'Rasulullah $ berhenti di Mina saat haii wada' agar orang-

oftmg bertanya kepadanya, lalu seorang lelaki berkata,
'Wahai Rasulullah, sesungguhng;a aku telah bercukur

sebelum melontar?' ..." al hadits.

Muttafaq alailfe3 dan haditsnya dan dari hadits Ibnu Abbas

yang menyerupainya.69+

* Hadits: Bahwa beliau $ menyuruh Ummu. Salamah

pada malam Nahar, lalu dia melontar Jumrah Aqabah

sebelum fajar, kemudian bertolak.

Telah dibahas.

'Hadits: "Apabila lalian telah melontar dan bercukur,

mal<a telah halal bagi lalian minymk wangi dan pakaian,

serta segala sesuafu kecuali wanita."

Telah dibahas.

692 51r4ri1i 4l Bukhari, no. 171 dan Shahih Mtslim, no. 1305.
693 51ru1ri1r 41 Bukharl, no. 7736,7737,1738.
694 Shafiti N Bukhari, no.1727,722 dan Shahih Muslim, no. 1307.
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* Hadits Aisyah: "Aku memakaikan minyak wangi
kepada frasulullah $ untuk ihramnya sebelum beliau ihram,

dan untuk tahallulnya sebelum beliau thawaf di Ka'bah-"

Muttafaq alaih, telah dibahas.

* Hadits : - Elanngsiapa meninggallan satah safu

manasik, maka waiib dam.atasnya-"

Telah dibahas di dalam pembahasan tentang miqat'miqaf, dan

bahwa hadits tni mauquf.

1352-t35L9t. Hadits: Bahwa beliau S bermalam di

Mina pada malam-malam Taqlriq, dan beliau bersabda,

"HendaHah l<alian mengikutiku dalam melaksnakan
manasik l<alian."

Adapun tentaSg bermalamnya beliau di Mina adalah masyhur,

dan telah dijelaskan oleh hadits Abu Daud6e5 dan lbnu Hibba,',6e6 666

Aisyrah, dia berkata, "Flasulullah St bertolak dari akhir hari Nahar

setelah shalat Zhuhur kemudian kembali ke Mina, lalu menetap di sana

pada malam-malam Tasyriq, beliau melontar Jumrah bila matahari telah

tergelincir ..." al hadits.

Sedangkan tentang sabdanya, "HendaHah kalian mengikufiku

dalam melakanal<an manasik kalian," telah dibahas di permulabn

pembahasan ini (haji).

695 5*"n 4bu Daud, no. 1973.
6% Shahth lbnl Hibban, pembahasana tentang perbuatan baik, no. 3868.
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1353-t35201. Hadits lbnu Umar: Bahwa Al Abbas

meminta 'izin kepada Rasulullah C untuk bermalam di

Mekkah pada malam-malam Mina unfuk memberi minum

(kepada jama'ah haii), maka beliau pun mengizinkannya-

Muttafaq u1u16.6e7

L354-135211. Hadits Ashim bin Adi: Bahwa
Rasulullah S memberikan rulchshah kepada para

penggembala untuk meninggalkan bermalam di Mina, dan

pada hari Nahar melontar Jumrah Aqabah, kemudian

melontar lagi pada hari5es Nafar pertama.

y49699 dan Asy-Syafi'i700 darinya, serta Ahmad,701 para

penwsun kitab-kitab Sunatz,Tuz Ibnu Hibban7O3 6r, Al HakimToa dari

hadits Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm, dari ayahnya, dari

Abu Al Baddah bin Ashim bin Adi, dari ayahnSra, dengan redaksi ini'

Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi7os 6ri hadits Ibnu Uyainah,

dari Abdullah bin Abu Bakar, dari ayahnya, dari Abu AlBaddah bin Adi,

dari ayahqn. Kemudian dia berkata, *Diriwayatkan oleh Malik, Ialu dia

berkata, 'Dari Abu Al Baddah lbnu Ashim bin Adi. Hadits Malik lebih

shahih."

697 Shahih Al Bul<hari, no. 1743, 17 44, L7 45 dan Shahih Muslim, no. 1315.
sea 1qz36ZL_
6ee Muu/atlhtha. Al Imam Malik,l/408.
7oa 74u'ri7u14t5*rn wa Al Abar.
1ot 14*nu4 41 lmam Ahmad, 5/450.
702 S*r, Abu Daud, no. 1975; Sunan At'Tfumldd, no. 955; Sunan An-Nasa'i,

no. 3069 dan Sunan lbni Mafih, no. 3037.
703 Shalrih tbnl Hibhn, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3888.
704 714rt1u4*1, Al Hakim,T/478.
705 5** At-Timridzi, no. 954.
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Al Hakim berkata, "Orang yang mengatakan dari Abu Al

Baddah bin Adi, berarti telah menasabkannya kepada kakeknya."

Selesai.

Lafazh Malik: "Memberikan rukhshahkepada Para penggembala

unta' dari bermalam di Mina, mereka melontar pada hari Nahar,

kernudian melontar lagi keesokan harinya dan keesokan harinya lagi,

unfuk dua hari, kemudian melontar lagi pada hari Nafar.

Abu DaudTo6 6* An-Nasa'i707 mengemukakan dalam suatu

riwayat: "Memberikan rukhshah kepada para penggembala untuk

melontar sehari dan melet Jatkan sehari."

Perhatian:

Abu Al Baddah disebutkan oleh Ibnu Hibban di dalam lr-
Tabi'irl\s, dan dia mengatakan, "Dikatakan bahwa dia pemah

menyertai Nabi $," namun di dalam hatinya ada sesuatu (ganjalan)

karena banyaknya perbedaan di dalam sanadnya. Ibnu Abdil Barr did

alam Al Istidzl<aFlg membenarkan bahwa dia pemah menyertai Nabi.

Dan ,di dalam kitab Abu Musa Al Madini disebutkan, bahwa dia

suaminya Jamilah binti Yasar, saudara perempuan Ma'qil bin Yasar

yang menanggungnya.

Mengenai masalah ini ada riwaYat:

135221. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya:

Bahwa Rasulullah $ memberil<m rukhshah kepada para penggembala

7M Sunan Abu Daud, no. 197 6-
707 Sur,an 4rr-Nasa'i, no. 3068.
708 4g-7tinut,5/592.
709 Kemungkinan adalah Al Isti'ab, sebagaimana di dalam Al Badr Al Munir,

6/280, ynitu perkataan Ibnu AMil Ban, 4/1608-
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untuk melontar pada malam hari, dan pada waktu apa saja di siang hari.

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni.7lo Sanadnya dha'if.

t35231. Dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al BazzarTLL

dengan sanad hasan, dan AI Haldm712 serta Al Baihaqi'7l3

1355-135241. Hadits Jabir: Bahwa Nabi $ melontar

Jumrah pada hari Nahar di waktu dhuha, dan tidak melontar

di sepanjang hari hingga tergelincimya matahari.

Muslim7l4 dari hadits Abu Az-Zubair darinya secara mu'an'an.

Al Bukhari meriwayatkannya secara mu'allaq.7ts Diriwayatkan

juga oleh Abu Dzarr Al Harawi di dalam Manasiknya dari hadits Abu

Az-7)tbair, dia berkata, "Aku mendengar Jabir..."

Diriwyatkan juga oleh Al Hakim di dalam Al Mustadra{l5 dari

hadits lbnu Jumij, dari Atha', dari Jabir, menyerupai itu. Namun dia

berasumsi tentang istidmk-nya rni.

1356-[35251. Hadits: Bahwa beliau S melontar

dengan beberapa batu, dan beliau bersaMa, 'Dengan yang

seperti inilah hendaknp kalian melontar."

Saya tidak melihahrya dernikian, akan tetapi:

7to Sunn Ad-Damqthni, 2/27 6.
7tt 14,rpi1*6* hwald Al Ekzzar, no.782-
7 72 14*114.1 Al Hakim, 1/47 8, 3/ 420.
713 4"-5*un Al Kubn, 5/15L.
7r4 Shehih Muslim, no. 1299 (3741.
715 51ru1ii1, N Bukhari, kitab Haji, bab Melontar Jumrah, t/429.
716 14*1u4*2 Al Hakim, T/477.
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135261. Disebutkan didalam Shahih Musltury'77, dari Al Fadhl bin

Abbas: Bahwa dia dibonceng oleh Rasulullah $ ...lalu dia menyebutkan

haditsnya.

Di dalamnya disebutkan: Lalu beliau bersabda, "HendaHah

kalian menggunal<an kelikir pelontar unfuk digunakan melontar

Jumrah."

. 135271. Diriwaytakan oleh An-Nasa'i718, Ibnu Ma;ah719, Ibnu

Hibban7zo dan Al Haldm721 dari hadits Ibnu Abbas dengan lafazh:

"Rasulullah $ bersabda kepada di di pagi hari Aqabah, yang mana saat

itu beliau di atas tunggangannya, 'Kemarilah, ambilkan untukku.' Maka

aku pun mengambilkan kerikil-kerikil untuk beliau seukuran kerikil

pelontar -seukuran bafu unfuk ketapel-. lalu saat aku meletakkannya di

tangannya, beliau bersabda, 'Dengan yang seperti inilah hendakryn

lalian melontar. Dan hendaHah kalian tidak berlebih-lebihan dalam

agarna, karena telah binasa omng-orang sebelum kalian

karena berlebih-lebihan dalam agama'."

t35281. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibbanlz2 juga dan Ath:

ThabaraniTz3 dari hadits Ibnu Abbas, dari Al Fadhlbin Abbas.

Ath-Thabarani berkata, "Diriwayatkan oleh Jama'ah dari Auf.

Termasuk di antaranya Sufuan Ats-Tsauri, dan tidak seorang pun dari

mereka yang mengatakan dari saudaranya, Al Fadhl, kecuali Ja'far bin

Sulaiman, dan tidak ada yang meriwayatkannya darinya kecuali

Abdurrazzaq."

717 51ru6i1i Muslim, no. 7282 (2681..
778 Swan Arl-Nasa'i, no. 3057.
7r9 Sunan lbnu Majah, no. 3029.
720 Shahih lbni Hibbaa pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3871.
72t 74*1u4.1Al Hakim, T/466.
722 Shaliih lbni Hibban, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3855, 3872.
723 4174u7u- Al l{abiriuz 18, no.686-692.
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Aku katakan: Riwayatnya dalam hal ini adalah yang benar,

karena Al Fadhl adalah orang yang bersama Nabi $ saat itu. Nanti

akan dikemukakan pemyataan secara jelas di dalam hadits [Ummu

Sulaimanl.724

13529). Disebutkan di dalam hadits Jabir yang diriwayatkan

N[u5ttun725. "Aku melihat Rasulullah ,$[ melontar Jumrah dengan (kerikil)

seperti kerikil perlontar. "

t3530]. Diriwayatkan juga oleh Ahmad di dalam Musnadnya7zs

dari hadits Harmalah bin Amr Al Aslami, dia berkata, "Aku mengerjakan

haji dalam haji wada', lalu pamanku, 51nu,",727 bin Sanah,

memboncengku. lalu ketika kami wuquf di Arafah, aku melihat

Rasulullah &r memposisikan salah satu jarinya di.atas jari lainn5ra, maka

aku berkata kepada pamanku, 'Apa yang dikatakan oleh Rasulullah #t?'
Dia menjawab, 'Beliau mengatakan, 'Lonbrlah Jumnh dengan kerikil)

5ang sepati kerikil perolontar."'

Diriwayatkan juga oleh N Bazzar, dan dia mengatakan, "Kami

tidak mengetahui riwayat Harmalah selain ini."

t353U. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud728, AhmadT2e dan

Ishaq, dari hadits Sulaiman bin Amr Ibnu Al Ahwash, dari ibunya, dia

berkata, "Aku melihat Rasulullah $ melontar Jummh dari dasar lernbah

sainUit berkendaraan, beliau bertakbir bersama setiap (lontaran) kerikil,

sementara seorang lelaki di belakangnya menutupinya, lalu aku bertanya

724 gi dalam naskah aslinln dicanfumkan uUmmu Salamah," sedangkan png
dicanhrmkan di sini dari naskah p dan r, dan inilah 5nng benar.

7% Stnhih Mtslim, no.1299.
726 14**4 41 Imam,4hmad, 4/343.
727 Di dalam naskahaslinp disebutkan "hnu Sinan", sedangkan yang benar dari

naskah ; dan r serla Musnad Al Imatn Alunad.
78 Sunan Abu Daud, no. 1966.
729 Musnad Al Imam Ahmad, S/503.
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tentang lelaki tersebut, mereka pun meniawab, 'Al Fadhl bin Al Abbas.'

Orang-orang pun berkerumun, lalu beliau bersabda, 'Wahai manusia,

jangan sampai sebagian kalian mernbunuh sebagian yang lain. Apabila

kalian melontar Jumrah, maka lontarlah dengan kenkil) yang seperti

kerikil pelonbl."

' Redalrsi: Diriwayatkan dari [Jmar, bahwa dia

berkata, *Barangsiapa mendapatkan sore ..."

Telah dibahas.

' Redaksi: "Jurnlah yang dilontarkan di dalam haji

adalah h{uh puhfi kerikil. Dlontar&an ke Jumrah Aqabah

h$uh keriHl pada hari Nahar, dan dua puluh sahr (kerikit)

pada setiap hari dari hari-hari TasS;riq kepada ketiga

Jumrah, kepada masing-masing (Jtrnrah) tuiuh kerikil-

Nuldlan ini secara perkataan dan perbr.ratan adalah

mutawatir-" Sampai di sini perkahan4Ta.

Ifu mernang sebagaimana 3nng dikatakannya,T3o 6* didalam

hadits-hadits 5nng [disebutkannya]73l ada lpng menyatakan denrikian

sebagaimana lnng akan dikernukakan

L357. Hadits: Bahwa beliau melontarkan kerikil-

kerikil dalam tuiuh lontaran, dan beliau bersaMa,

zso 1q7363;.
731 p1 dalam naskah aslinya disebutkan: "Yang kami sebutkan,n sedangkan yang

dicanhrmkan di sini dari naskah 3 dan ,, dan itu png lebih cocok dengan

konteksnya.
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. HendaHah kalian mengikutiku dalam melaksanakan

manasik kalian."

Adapun bagian Yang Pertama:

t35321. Itu terdapat di dalam hadits Jabir di dalam shahih

l1t[usJirft73z Bahwa beliau S mendatangi Jumrah yang didekat pohon,

lalu melontamya dengan tujuh kerikil sambil bertakbir bersama setiap

(lontaran) kerikl.

Sedangkan sabdanya, " HendaHah kalian mengikutiku dalam

melaksanakan manasik kalian" telah dikemukakan bahasannya. Di sini

pengarang mengulangnya.

L358. Hadits: Bahwa beliau S berhenti di antara

ketiga Jumrah, dan beliau bersaMa, " HendaHah kalian

mengikutiku dalam melaksanakan manasik kalian-"

Tentang berhenti di antara ketiga Jumrah:

t35331. Diriwayatkan oleh Al 6rL1',uti733 dari hadits Ibnu Umar'

Bahwa dia melontar Jumrah yang terdekat dengan tujuh kerikil, beliau

bertakbir bersama setiap (ontaran) kerikil, kemudian maju dengan

berjalan perlahan734, lalu berdiri lama menghadap ke arab kiblat, beliau

berdoa sambil mengangkat kedua tangannya. Kemudian melontar

Jumrah wustha, kemudian rnengambil ke arah kiri dengan berjalan

perlahan, lalu berdiri menghadap kiblat, kernudian berdoa sambil

mengangkat kedua tangan dan berdiri lama, kemudian melontar Jum'at

yang di Adabah dari dasar lembah dan tidak berhenti padanya,

732 56r1r11i Muslim.
733 Shatvit? Al Bukhari, no. 1751.
734 pi dalam naskah aslinya disebutkan: "yakni berjalan perlahan." Uhat Lisan Al

Anb,17/349.
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kemudian berbalik dan berkata, "Demikian aku melihat Rasulullah $
melakukan(nya)."

Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i73s dan Al Hakim,735 namun

dia keliru dalam istidmk-nya.

Ahmad737, Abu Daud738, hnu HibbanTse dan Al HakimT4o

meriwayatkan dari hadits Aisyah, dia berkata, "Rasulullah $ bertolak di

akhir harinya dari hari Nahar setelah shalat Zhuhur, kemudian kernbali

ke Mina, lalu tinggal di sana selama malam-malam hari Tasyriq, beliau

melontar Jumrah apabila matahari telah tergelincir. Setiap Jumrah

dengan tujuh kerikil, beliau bertakbir bersama setiap flontamn) kerikil,

dan beliau berdiri di dekat Jumrah pertama dan kedtn sambil berdoa,

lalu melontar Jummh ketiga tanpa be*renti padanF.

Tentang saManya, "Hendaklah l<alian mangilrutiku ..." telah

dibahas.

1359-Perkataan penulis: 'Merupakan $rnnah:

mengangkat tangan ketika melontar, dan ifu lebih mudah

baginya, melontar pada hari-hari Taq;riq sambil menghadap

ke arah kiblat, sementatia pada hari Nahar sambil

membelakanginya. Demikian lrang disebutkan di dalam

khabar." Selesai.

Tentang mengangkat tangan telah dikemukakan di dalam hadits

Ibnu Umar

735 1urvan An-Naa'i, no. 3083.
736 14*1u4-1t Al Haldm, 1/47 8.
737 Musnad Al Imam Afunad,6/90.
738 S*rn 4bu Daud, no. 1973.
739 Shalrili lbni Hibbn, pembahasan tentang perlnratan baik, no. 3858.
740 Musbdmli Al Haldrq l/477.
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[Tentang melontar pada hari-hari Tasyriq sambil menghadap ke

arah kiblat, juga telah dikemukakan dari haditsnya jrgal.7a1

Adapun tentang melontar pada hari Nahar sambil membelakangi

kiblat, itu tidak sebagaimana yang dikata[<annya, karena hadits yang

menyebutkan itu palsu:

135341 Diriwayatkan oleh Ibnu 66i742 dari hadits Ashim bin

Sulaiman Al Kuzi, dari A5ryub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata,

"Aku melihat Rasulullah & melontar Jumrah pada hari Nahar,

sementara punggungnya ke arah Mekkah."

Tentang Ashim ini, Ibnu Adi mengatakan, "Dia termasuk orang

yang memalsukan hadits. "

Yang benar, bahwa Ka'bah berada di posisi arah kiri pelontar,

sebagaimana lrang Muttafaq alaih dari

135351. Hadits lbnu Mas'ud743' Ballwa dia mendatangi Jumrah

Kubra, lalu manposisikan Ka'bah di arah kirinya, sementara Mina di

arah kanannya, dia melontar dengan fujuh (kerikil), dan berkata,

"Demikianlah melontamya orang yang diturunkan kepadanya surah Al

Bdqarah."

1360. Redalsi: Merupakan sunnah apabila melontar
Jumrah pertama untuk maju sedikit sekitar jarak yang tidak
dicapai oleh kerikil-kerikil orang-orang yang melontar, lalu
berdiri sambil menghadap ke arah kiblat, berdoa dan
berdzikir kepada Allah cukup lama sekitar bacaan Al
Baqarah. Lalu apabila melontar Jumrah kedua, melakukan

741 6Ou yang di antara dua tanda kurung siku ini rontok dari naskah aslinya, dan

itu terdapat di dalam naskah ,, dan dikeluarkan juga di dalam naskah 6.

742 4111u-i1karya lbnu Adi,5/238.
7 43 51ru1ri1i 41 Bukhari, no. 1 7t[8 dan Shahih Muslim, no. L296..
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seperti itu juga, dan tidak
yang ketiga.

Ini disimpulkan dari:

t35361 Hadits Ibnu Umar yang diriwaya&an Al Bukhari.Ta

1361-135371. Hadits: Bahwa beliau $ shalat Zhuhur,

Ashar, Maghrib dan Isya di Bath-ha', kemudian tidur sejenak

di sana, kemudian memasuki Mekkah.

Al Bul$ari7+s dari hadits Anas dengan lafazh: "Kemudian tidur

sebentar di Al Muhashshab. Dia riwayatkan juga dari hadits lbnu

Umar746 dengan maknanya, di dalamnya disebutkan: "Kemudian

menunggang (menuju) Baifullah, lalu thawaf di sana."

1362-[35381. Hadits [Ais!,ah;z+7: Nabi $ singgal di Al

Muhashshab, narnun ifu fidak sunnah. Siapa yang mau

silakan menyinggahinya, dan siapa lpng tidak mau maka

silakan meninggalkarlnya.

Aku tidak melihatrya dernikian

t35391. Riwayat Mt$hm74s darinp: "Beliau singgah di Abthah,

tapi bukan sunnah."

t354OI. Riwalnt Al Bukhari dan Muslim dari 'Urwah74e' 3u1r*u

itu fidak pemah dilakukan. Yakni singgah di Abthah, dan dia

744 slnhth Al efirari, no. 1751.
76 Slnhth Al Ehidnri, no. 1764.
76 shahih Al fukharr, no. 1768.
747 9v1i nasloh g dan r.

78 shahih Mslirq no. 1311.
7 49 shatfli N Elul<hari, no. 1765 dan Shahih Muslim, no. 131 1.

berdiri ketika melontar (Jumrah)
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mengatakan, "sebenamya singgahnya Rasulullah $ ifu karena lebih

fleksible unfuk keberangkatdnnya. "T50

. Mengenai masalah ini ada riwaYat:

. t35411. Dari Abu Rafi', dikeluarkan oleh Muslim.7s1

* Hadits: Bahwa setelah Rasulullah # selesgr dari

afnalan-amalan haji, beliau thawaf unfuk perpisahan (thawaf

wada').

Ini makna hadits Ibnu Umar yang telah dikemukakan.

1363-Perkataan penulist Thawaf wada' adatah valid

dari beliau secara perkataan dan perbuatan.

Tentang perbuatan, ini cukup jelas, yakni disebutkan di dalam

sejumlah hadits, sedangkan berdasarkan perkataan, hal ini terdapat di

dalam hadits Ibnu Abbas dan yang lainnya.

1364-135421- . Hadits lbnu Abbas: -Janganlah

seseorzrng dari lalian pulang hingga yang terakhir
dilakukanryn adalah (thawaf) di Baitullah.' Hanya saja beliau
memberikan rukhshah bagi wanita haid,

fvtu5liiTr7sz tanpa pengecualian ini, dan Muttafaq alailil|3 dengan

lafazh: "Beliau memerintahkan orang-orang agar yang terakhir mereka

lakukan adalah (thawaf) di Baitullah. Hanya saja beliau memberikan

keringanan bagi wanita haid.

tso 1c,13641.
75L Shuhil, Muslim, no. 1313. -
752 57u1r11i Muslim, no. \327.
7s3 Shahih Al Bukhari, no. 1755 dan Shahih Muslim, no.7327.
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Riwayat Al Bul&ari7s4. "Beliau memberikan rukhshah bagi

wanita haid untuk pulang setelah ifadhah'"

* Hadits: 'Janganlah pulang hingga yaog

teralrhir dilakulann5p adalah (thawaf) di Baitullah"

Mtrslim, sebagaimana yang tadi, dari hadits Ibnu Abbas'

Abu Daud755 meriwayatkan: "sehbtga wng temkhir

dihkul<anny adalah thatnf di hitullah'"

t3543l.Hadits:BahwaShafiyfhhaidh,lalu
Rasulullah I menyunrhnlTa pulang tarrpa (thaunf) wada'.

Aku tidak melihatnln dengan lafazh ini'

t35441. Disebutkan rnaknanlra di dahm Ash-Shahibairl56, dari

Aisr/ah mengenai kisah ini, dengan lafazh: shafivlrdh binti Hr.q/ay haid

setelah ifadhah. Aisyah b€rkata, "[alu aku sampaikan haidnf dia itu

kepada Rasulullah st, maka beliau bersaMa, 'APakah dia mmahan

ldtd?, Aist/ah b€rlGta, 'Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhn5ra dia telah melaksanakan ifadah dan thaunf di Baitullah'

kernudbn haid.' Beliau bersabda, 'I{alau bqitu, hendaHah dia pulang'

Hadits ini mernpunyai banyak jalur periwayatan pada keduanya

(Al Bukhari dan Mtslim) dengan beragam lafazh'

7il shahih N Bukhad, no. 1750.
zls grrr* 4bu Datd,no.2@Z
76 Stahih Al Elulclnri, no. 1757 dan Shahih Mt tslim, no' 121 1'
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b,.u 6 e::r,1>y -\Y1o

.'-,?)r'u et ,t) fi,GQ ,f G)\6d e.iU.
1365-Hadits: Diriwayatkan bahrra beliau $ bersabda,

'Batangsiapa menzianhiku setelah iematianlru; malra

*alan-al<an dia menzianhiku dalam mafi hiduplru, dan

bamngsiapa menziarahi lrubunnku maka surga hgrnp-"
Kedua hadits ini berbeda anad-

Mapun yang pertama:

135451. Diriranlptkan oleh Ad-Damquthni7sT dafi plur Harun

Abu Qaza'ah, dari s@mng lelah dari kelmrga Hathib, dari Hatttlb, dia

b€rkata, "(Hathib) berkata ..." lalu dia menyebutkannSra. Di dahm

terdapat seoftmg lelaki sBng tdak dik€tahui

Dia juga meriwa5ntkannpTs dari hadits Hafsh bin Abu Daud,

dari Laits bin Abu Sulaim, dari Muiahid, dari hnu Umar, dengan hf,azht

4\ knkil<nsebagai pengganti lafazh 6li lka nauanhl-

Diriwaptkan juga oleh Abu Ya'la di dalam Musmdmldsg dan

Ibnu Adi di dalam lkmilnv{60 dari ialur ini.

DiriwaSntkan juga oleh Ath-Thabamni di dalam At Auatlf6T

dari jalur Al-l-aits bin Binfi Al-l.aits bin Abu Sulaim, dari Aisyah binti

Yunus, isterinya Al-l.aits bin Abu Sulaim, dari Laits bin Abu Sulaim.

757 S*,* 4d-Dataquthni, 2/27 8.
758 16i4, di tenrpat lnng sarqa.
75e 661 Al Matlnlib Al A$ph,no. 1342.
760 41 t<u.ilkarya lbnu Adi,2/285.
761 41114u'iro Al Austh, no.287.
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Kedua jalur periwayatan ini dha'if, [Adapun Hafsh, yaitu Ibnu

Sulaiman, dia itu haditsnya lemah walaupun Ahmad mengatakan bahwa

dia layak. Sedangkan riwayat Ath-Thabaranil762, d' dalam sanadnya

terdapat orang yang tidak diketahui.

t35461. Diriwayatkan oleh Al Uqalli753 dari hadits Ibnu Abbas,

dan di dalam sanadnya terdapat Fadhalah bin Sa'id Al Mazini, dia dha'if.

Sedangkan yang kedua:

135471. Diriwayatkan oleh [Ad-Daraquthni]764,765 juga dari

hadits Musa bin Hilal Al Abdi, dari ubaidullah bin Umar, dari Nafi" dari

Ibnu Umar, dengan lafazh: "&mngsiapa gng menziamhi kuburanku,

naka wajiblah sWf-abtku bagin5a."

Tentang Musa ini, Abu HatimT6 mengatakan, 'Tidak dikenal,"

Yakni segi kredibilitasnya.

Diriwayatkan juga oleh lbnu t(huzaimah di dalam Shahibny{b7

dari jalumya, dan dia berkata, "Jika khabar ini benar, maka ada (sesuafu)

di dalam hati mengenai sanadnya." Kernudian memjilA<an, bahwa ifu

dari riwayat Abdullah bin Umar Al Umari senior yang dha'if, sedangkan

yang yunior tsiqah. Dan dia menyatakan, bahwa yang tsiqah tidak

meriwayatkan khabar yang munkar ini.

762 6Ou Snng di antara dua tanda kurung siku rontok dari naskah aslinya, dan

lrang saya cantumkan ini dari naskah j dan ,.

763 fl6lfi-nhu bfa ., 8/457 .

74 Di dalam naskah aslinya dicanfukam "Ath-Thabarani", sedangkan yang

dicanhrmkan di sini darin askah g dan ,, dan saya tidak menemukannya di

dalam ri*apt Ath-Thabarani.
7 65 5*un 4d-Damquthni, 2/27 8.
766 41Jurh wa At-Ta'dil,8/166.
767 Shallili lbni Khuzalmah
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Al Uqalizos berkata, "Hadits Musa tidak shahih, dan tidak di-

mutababh, serlatidak ada sesuafu yang shahih dalam hal ini."

Tentang perkataannya "dan tidak dvmubb'ah," perlu ditinjau

ulang, karena Ath-Thabarani769 meriwayatkannya dari ialur Maslamah

bin Salim Al Juhani, dari Abdullah bin Umar, dengan lafazh:

"Bamngsiapa mendabngiku unfuk berzianh tanry ada kepantingan

(tain) kecuali menziarahiku, mal<a adatah hak atasku untuk menjadi

pembei sSnfabt fugiryn pada hari kiannt"

Adh-Dhiya' menqlaskan di dalam Al Ahkan dan AI Baihaqi

menerimanya, bahwa Abdullah bin Urnar yang disebutkan di dalam

sanad ini adalah yang senior.

Diriwayatkan juga oleh Al Khathib di dalam Ar-Rwat 'an Malik

pada biogmfi An-Nu'man bin Syibl, dan dia berkata, 'Sesurngguhn5n dia

meriwayatkannya sendirian dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar,

dengan lafazh: "knngsiapa bahaji dan tidak menziamhiku, rnl<a dia

telah m engmmpingl<anku."

Disebutkan juga oleh hnu Adi770 dan Ibnu HibbanTTL 6i dalam

biogmphi An-Nu'man, sedangkan An-Nu'man sangat dln'if.

Ad-Daraquthni berkata, "Penilaian cacat terlndap hadits ini

tertuju pada anaknya, bukan pada An-Nu'rnan."

Diriwayatkan juga oleh N Ba?2a172,773 dari hadits Zaid bin

fulam, dari Ibnu Umar.

768 Dhu'ak Al Uqaili,4/L70.
76e 4174u'i2n Al Kabia no. 13149.
770 4111*ri1karya Ibnu 'Adi,7/74.
zt ] Ktab Al Mairuhin, 3/7 3.
ttz 1q13651.
773 14r11i6"6* Zasnid N fuzzar, no.822-
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Di dalam sanadnya juga terdapat Abdullah bin Ibrahim Al

Ghifari, dia dhaif.

t35481. Diriwayatkan juga oleh Al BaihaqiTTa 4u6 hadits Abu

Daud Ath-Thayalisi77s,d ari Sawwar bin Maimun, dari seorang lelaki dari

keluarga Umar, dari Umar.

Al BaihaqiTT6 berkata, "sanadnya tidak diketahui'"

. Mengenai masalah ini ada riwaynt:

135491. Dari Anas yang dikeluarkan oleh Ibnu Abu Ad-Dunya di

dalam Kitab Al Qtbur dia berkata, "sa'id bin Utsman Al Jurjani '

mengabarkan kepada kami, Ibnu Abu Fudaik mengabarkan kepada

kami, Abu Al Mutsanna Sulaiman hnu Yazid Al Ka'bi mengabarkan 
.

kepadaku, dari Anas bin Malik, se@ra mar{u': 'Ehmngsiapa

me.nziamhiku di Madinah dengan manghampkan pahala, maka aku

manjadi pembert qafabt dan aksi bsint/a pda hari kiamat''"

Sulaiman dinilai dha if olehlbnu Hibbailll dptAd-Daraquthni-

Faidah:

semua jalur periwayatan hadits ni dha'if, namun dishahihkan

dari hadits hnu umar oleh Abu Ali hnu' As-sakan ketika

mengernukakannya di dalam As-Sunan Ash-Shahhah karyanya, Abdul

Haq di dalam At Aht<anl7s kefika tidak mengomentarinya, dan Syaikh

77a 4"-g**, Al Kubm, 5/245.
7751od.*1di dalam Musnadnya, no. 65.
776 4"-g*on Al Kubm,5/245.
777 Kibb Al Majruhin, 3/75L, dan dia berkata, "Seorang spikh yang

meriwayatkan dari Hisyam bin Unvah ... menyelisihi orang-orang tsiqah di

dalam riwalnt-riwayat. Tidak boleh berhujjah dengannya dan tidak pula dengan

riwapt darinrra kec-uali sebagai pembanding." Kemudian ada kontradiksi yang

disebutkannln di dalam Kibb Ats-Tsiqat, 6/395'
778 Al Ahlkan Al Wtstha, 2/3/1.
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berdasarkan keseluruhan jalur-jalumya.

Yang paling shahih dalam hal ini:

t35501. Apa yang diriwayatkan oleh
pur6781 dari jalur Abu Shakhr Humaid bin

Abdullah bin Qusaith, dari Abu Hurairah, secara

pun memberi salam kepadaku kecuali Allah

hing aku menjawab alamn5n."

Dengan hadits ini Al Baihaqi memulai bab pembahasannya.

1366-Perkataan penulis: Dan dianjurkan minum dari
air zamzam-

Yakni berdasarkan aMrmengenai ini yang disebutkan di akhir:

1355U. Hadits Jabir 5nng panjang yang diriwayatkan oleh

fvts5ti*782, 'Kemudian minum dari air zamzam setelah selesainya ifu."

135521. Ahmad,Ts hnu Abu Syaibah,T& Ibnu Majah785 6u,', 61

BaihaqiTa6 meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Al Muammil, dari Abu

Az-Zuban,dari Jabir yang menyandarkannya kepada Nabi $, {y:irl
'i+? 6. "Airzamam berfungsi sauai dengan maksud diminltmnya."

77e pi dulurn htabnya qlik' As-Slnqam fi Z3nnt Khair Al Anam. Al Hafizh Ibnu
Abdil Hadi men}nnggahnlp di dalam kitabnSra Ash-Shanm Al Manki fi Ar-Radd
'Ak,As-Subki, kitabnp zudah diterbitkan.

7N Mtsnad Al Imam Ahmad,2/527.
781 Srrr* 4bu Daud, no.2041.
782 Slnhih Muslim,no. 1218.
78 Mtsnad Al Imam Ahmad, 3/357 .

7u Al Mushannafkarya hnu Abu Syaibah
78 Sumn lbnu Majah, no. 3062.
7% As^1unan Al Kubm,5/148..
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Al BaihaqiTs berkata, "Abdullah meriwalntkannya sendirian,

sedangkan dia itu dha'if."

Kemudiair setelah itu Al BailraqiTaa meriunlptlonnp dad hadits

lbmhim bin Thahrnan, dari Abu Az-Zubair, dan tidak b€nar dari hmhim'

Aku katakan: sebenam3,a lbrahim mendengamya dari Ibnu Al

Muammil. Diriqraptkan juga oleh Al uqaiSzar dari hadits Ibnu Al

Muammil, dan diil berkata, "Tidak di-mubb'ah.' Ibnu Al Quttt*zso

menilainya cacat karenya dan karena bn'amlrny Abu Az-Zubair'

natnun alasan png kedr.ra ini tertolak, karena'di dalam riwalnt hnu

Maiah ada pemS;ataannlP

DiriwaSntkan juga oleh Al Bailraqizel di dalam sw'ab Al Innm

dan oleh Al Khathib di dalam Taril<h hghdadtez, bihadits sr$nid bin

sa'id, dari lbnu Al Mubarak, dari Ibnu Abu Al Mawwal, dari Muhammad

bin Al Munkadir, dari Jabir.

Demikian dia mengeltrarkannp didalam biographi AMullah bin

Al Mubarak.

Al Baihaqi berkata, "Glmrib. sx,ad meriwaptkannSp

sendirian."

Aku katakan: Dia sangat dha'if, walaupun Muslim telah

mengeluarkan riwayahrya, narnun mengeluarkannya didalam mutaba'ah'

lagi pula, dia mengambilnya darinSn sebelum dia buta dan haditsnp

rusak. Demikian juga Ahmad bin Hambal menyuruh anaknya unhrk

mengambil darinln, dan itu sebelum kebutaannS;a, rlamun setelah buta

787 As-Sulan Al Kubn,5/L48-
78 As-Sunan Al Kubm, 5/202-
78e 441i-p1rr'afa' l<aryaAl Uqaili, 2/303 -
790 Rut n Al Wahn tn Al lham, 2/478-
7et 5*26 7y Iman, 3/48L482.
7ez 7ri1*1i ElagMad, Lo/166 -
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dia dibacakan lalu keliru, sampai-sampai Yahya bin Ma'in793 berkata,

"seandainya aku memiliki kuda dan tombak, niscaya aku perangi

Suwaid, karena sangat beratnya khabar-khabar munkar yang disebutkan

darinya."

Aku katakan: Dia mencampur adukkan di dalam sanad ini, dan

dia keliru terhadap Ibnu Al Mubarak, karena sebenamya Ibnu Al

Mubarak meriwayatkannya dari Ibnu Al Muammil dari Abu Az-Zubair

seperti demikian.

Kami meriwayatkannya di dalam Fawaid Abi Bakr bin [Al 
.

Muqri/ga dari jalur yang shahih, lalu Suwaid menjadikannya dari Ibnu

Abu Al Mawali dari Ibnu Al Munkadir. Sementara Al Hafizh Syarafuddin

Ad-Dimyathi terbuai oleh zhahimp sanad ini sehingga dia

menghukumiryn dengan tanda shahih, karena lbnu Abu Al Mawali

meriwalatkan[ny61zrs sendirian. oleh Al Bukhari, dan Suwaid juga

meriway'atkannya sendiria yang oleh Muslim, sementara terluputkan

bahwa sebenamya Muslim mengeluarkan riwayat Suwaid yang di-

mutaba'ah, bukan yang hanya diriwayatkannya sendirian, apalagl yang

diselisihi.

Ada jalur lainnya dari hadits Abu Az-Zubair, dari Jabir, yang

dikeluarkan oleh Ath-Thabarani di dalam Al Ausatile5 pada biographi

Ali bin Sa'id Ar-Razi. Ada juga jalur lainnya dari selain hadits Jabir.

13553]. Diriwayatkan juga oleh Ad-DaraqutyrniTeT dan Al

HakimTes dari jalur Muhammad bin Habib Al Jarudi, dari Sufyan bin

7e3 1117u6 41 lukjruhin, L /352.
794 Di dalam naskah aslinya dicantumkan "Ibnu AI Ambi,u ini kesalahan yang jelas.

795 hri tidak terdapat di dalam naskah aslinya, namun terdapat di dalam naskah p

dan r.
1eG 4174u7*n AlAusath, no. 3815.
7e7 5** 4d-Damquthni, 2/298.
7e8 714*1"4-P Al Hakim,7/473.
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uyainah, dari hnu Abu Najih, dari Mujahid, dari lbnu Abbas: Bahwa

Rasulullah #799 bersabda, "Air zamann berfungsi sauai dengan

maksud diminumnya. Jika englau meminumn5n untuk manghampkan

kesembuhan dengannya maka Allah akan manyanbuhl<anmu ..." al

hadits.

Aku katakan: Al Jarudi shaduq, hanf saja riwa5ratnya janggal,

karena pam haftzh sahabat-sahabat Ibnu Uyainah, seperti Al Humaidi,

Ibnu Abu Umar dan lainnya, meriwayatkannya dari hnu USninah, dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, perkataannya.soo

Di antara yang menguatkan rirrrayat Ibnu Upinah:

t35541. Apa yang dikeltnrkan oleh Ad-Dinauari di dalam .4/

Mujalaah, dari jalur Al Humaidi, dia berkata, "Kefika kami di tempat

hnu uyainah, datanglah seorang lelaki lalu ber-kata, 'wahai Abu

Muhammad, apakah hadits Snng engkau ceritakan kepada kami tentang

anr zamzartifu shahih?' Dia menjawab, 'Ya.'

Lelaki itu berkata lagi, 'Maka sesungguhnya aku sekarang akan

meminumnya, agar engkau menceritakan kepadaku seratgs hadits-' Dia

pun berkata, 'Duduklah.' [-alu dia menceritakan kepada4la seratus

hadits."

t35551. Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan di dalam Musna&

ny6801 dari hadits Abu Dzar, dia menyandarkannya kepada Nabi .s,

beliau bersabda, "Zamzam diberl<ahi, sesungguhn5n ifu adalah makanan

gng leat dan penyembuh Peniakit."

ne 1q6661.
800 pi dalam naskah aslinya disebutkan: "Yakni dari perkataannya secara mauquf

padanya."
801 14**4 Al Imam Ath-Thalnlisi,h 67-
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Asalnya terdapat di dalam Shahih Muslinfoz tanpa redaksi:

" Dan penyembuh penyakit."

t35561. Disebutkan di dalam riwayat Ad-Daraquthn18o3 6* 61

Hakim804 dari jalur Ibnu Abu Mulaikah: "seorang lelaki datang kepada

Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas bertanya, 'Darimana engkau datang?' Dia

menjawab, 'Aku telah minum dari air zam?:im.' Ibnu Abbas berkata,

'Apakah engkau minum darinya sebagaimana semestinSra?' Dia balik

bertanya, 'Bagaimana maksudnya, wahai Ibnu Abbas?' Ibnu Abbas

berkata, 'Engkau minum darinya sambil menghadap ke arah kiblat, dan

sebutlah nama Allah serta bemafas tiga kali, dqn arahkanlah darinya.

Lalu setelah selesai maka pujilah Allah, karena Rasulullah $ bersabda,

'Tanda (Wng membdakan) antara kita dan omng-oftng munafik,

bahwa mqeka tidak mengamhkan dari amam."'

1367 - Redaksi: Ary-Syafi'i menganJurkan kepada
orang haji, apabila thawaf agar berdiri di Multazam di antara
rukun dan maqam, dan mengucapker--- lalu dia
menyebutkan doanya, tanpa menyandarkannyra-

Tentang berdiri di Multazam disebutkan pada:

t35571 Apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud805 dari jalur Al
Mutsanna bin Ash-Shabbah, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya,

Syu'aib, dia berkata, "Aku thawaf bersama Abdullah, lalu ketika kami

sampai di belakang Ka'bah, aku berkata, 'Tidakkah kita memohon
perlindungan?' Dia berkata, 'Mohonlah perlindungan kepada Allah

darineraka.' Kemudian berlalu hingga ber-istilarn kepada Hajar Aswad

8oz 56r1ii6 Muslim, no.2473 (132).
&3 Sunan Ad-Danquthni, 2/288.
804 Mustadmk Al Hakim, 7 / 47 2.
Bos Sman Abu Daud, no. 1899.
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dan berdiri di antara rukun dan pintu, lalu menempatkan dadanya,

wajahnya, kedua sikut dan telapak tangannya seperti ini, dan

membentangkannya dengan lebar, kemudian berkata, 'Demikian aku

melihat Rasulullah $ melakukannya."'

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni806 dengan lafazh: "Aku

melihat Rasulullah & menempelkan wajahnya dan dadanya di

Multazam." Di dalam sanadnya dia menyebutkan: dari ayahnya, dari

kakeknya.

Ini dikuatkan oleh:

135581. Apa yang diriwayatkan oleh AbdurrazzaqsoT dari Ibnu

Jurad, dari Amr bin Syu'aib, dia berkata, "Kakeknya, Muhammad bin

Abdulah bin Amr, thawaf bersama a5nhnya, Abdullah bin Amr..."

135591. Disebutkan di dalam Sytbb Al Imafio8 karya Al

Baihaqi, dari jalur Abu Az-Zubair, dari Abdullah bin Abbas secara

mar{u', beliau bersabda, "Apa tang di antam rukun dan pinfu adalah

Multaam."

Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq8og secara mauquf dengan

sanad yang lebih shahih darinya.

N6 Sunan Ad-Danquthni, 2/289.
807 l4usharanf fibdirraaq, no.90214. \

N8 Sy,r'ub Al Iman, no. 4060.
8@ Mtslnnnaf AMirnzaq, no. 9047 .
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Bab: Hajinya Anak Kecil

F) ia\t J- fr ,,t& ,it q-.o [ror .] - I rr,r
|,-Ju" ,,1<1,1 ott'*' \UbG l& Ge) {;L'";

>i ,ptr'it ,je e'rt-d
I.368-[35601. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa beliau W

melewati seorang wanita di dalam sekedupnya, lalu dia
menarik lengan seorang anak kecil yang bersamanya, lalu
berkata, "Apakah (anak) ini memperoleh haji?" Beliau pun
menjawab , 

u Ya, dan bagimu pahala."

Malik di dalam N Muwaththa, '8Lo Muslim,81l Abu Daud,8l? An-

1J*u'i813 dan Ibnu Hibba!1814 dari hadits Kuraib, darinya, dan banyak

lafazh dalam riwayat-riwayat mereka.

t35611. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi8ls 6u.i hadits Jabir,

dan dia menilainya gharib.

Perhatian:

Ar-Rafi'i menyebutkan, bahwa para sahabatnya berdalih, bahwa

si ibu tersebut berihram atas nama anak itu; Hal ini berdasarkan khabar

Ibnu Abbas ini, dan mereka mengatakan, bahwa wanita itu adalah

ibunya anak tersebut, dan dia berihram atas nama anak ifu. Selesai.

8ro 14r*u11i1iu' Al Imam Malik,l/422.
8LL 51ir1ri1i Muslim, no. 1336.
812 5*"n 4bu Daud, no. L736.
813 5*r* Arr-Nasa'i, no- 2649.
814 Shahiti tbnl Hibban, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 9797.
815 S*un 4t-Tirmidzi, no.924.
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Tentang stafus wanita itu sebagai ibu si anak tersebut cukup jelas

dari riwayat Ibnu Hibba,-,815 6u,-, Ath-Thabarani817 di dalam redaksi

mereka,

"I alu clis mengangkat anaknya yang masih kecil'"

Adapun bahwa dia berihram atas nama

melihahrya dinyatakan de,rnikian.

anak itu, Aku tidak

Ibnu Ash-shabbagh berkata, "Di dalam hadits ini fidak ada yang

menunjukkan hal ifu."

1369-135621. Hadits Jabir: *Kami berhaii bersama

Rasulullah C, dan turut juga berearna kami kaum wanita dan

anak-anak. [.alu kami &r-talbiyah atas nama anak-anak ifu

dan melontar atas nama mereka.'

Ibntr Majah818,819 dan Abu Bakar bin Abu SlBibah,8zo D dalam

sanad merel<aberdua terdapat Asy'ats bin Sawwar, dia dha'if'

Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi8z1 dari jalur ini, dengan

lafazh lain. Dia berkata, "Kami berhaji bersama Rasulullah'$, lalu kami

ber-tatbi5nh atas nama kaum wanita, dan kami melontar atas nama

anak-anak."

816 Shahk lbnu Hibfun, pembahasan tentang perbuatan baik, no' 144'
8r7 Al Mulam Ath-Thabnni,no. L2182,12183.
818 lQ/3671.
819 Sunan lbnu Majah, no. 3038-
820 Mushannaf lbni Abu Spibah, no. 13841. Di dalamnya disebutkan: "[alu

l<amiber-tatbi@hdan melontar atas nama mereka." kemungkinan yang benar

adalah, "[alu kami beytatbiphabsnama anak-anak, dan kami melontar atas

nama mereka" sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Al Qaththan di

dahm fugn At wahn w:a Al tham,3/469-470. Dengan begitu tepatlah

komentamln yang berikut terhadap hnu AMil Haq. Wallahu a'lam.

82r Sunan At-Tirmldd, no- 927.
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Ibnu Al Qaththans22 berkata, "Lafazh Ibnu Abu Syaibah lebih

mendekati yang benar, karena wanita ifu tidak di-talbitalTkan oleh

orang lain. Para ahli ilmu sepakat atas hal ini. Wallahu a'lam-"

Bab Hal-hal yang Diharamkan di Dalam Ihram

* Hadits: Orang yang ihram yang terhempas dari

untanya.

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang ienazah.

,;"U L(,lra*; u* aiiiril .>* [rorr]-rrv.
*'t rlL frt *'4, yt lu1..,Lt a:*f JtL:, N; al;i

,* yt:l ei yitti; ;) ,;r'At n {il ii Att p--ut)

."At'ulU p3 *, frt ,* *ut Jir,ti,
L37O-t35631. Hadits Ummu Al Hushai., "Akt U"rnui,

saat haji wada', lalu aku melihat Usamah bin Zaid dan Bilal,

salah seorang dari keduanya memegangi tali kekang unta
Nabi S, sementara yang seorang lagi mengangkat

pakaiannya unfuk menufupi beliau dari panas, hingga
melontar Jumrah 'Aqabah.' Dalam riwayat lain disebutkan:

822 Bayan Al Wahm,3/470.
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*Di atas kepala Rasulullah S [memayunginyals23 dari

matahari."

Muslim824, An-Nasa'i82s dan Abu Daud.825 pi'l1ui dha'if oleh

Ibnu Al Jauzi di dalam At-Tahqiq,sZ7 namun dia keliru, dan lbnu Abdil

gu6i828 telah menjelaskan kekeliruannya dalam hal itu, maka sudah

cukup.

1371-135641. Redaksi: Seandainya meletahkan

karung/keraniang (penutup) di atas kepalanya. Dia

menyebutkan, bahwa Asysyafi',i menceritakan dari Atha"

bahwa itu fidak aPa-aPa-

Aku katakan: Aku belum menernukann5ra.

' Hadits: Bahwa beliau $ berbekam di kepalanSn,

lrang m.uxl saat itu beliau sedang ihram-

Muttaf-aq alaitfze dari hadits Ibnu Buhainah, dan dari hadits Ibnu

Abbas,s3o lalu Al Hakim831 mengoreksinya dari haditsnya dan dia keliru

dalam asumsinya, bahwa penyebutan kepala tidak dikeluarkan dalam

riwayat mereka berdua (Al Bukhari dan Muslim). Telah dikernukakan

jalur-jalur periwayatannya di dalam penrbahasan tentang Puasa'

823 Di dalam naskah aslinya dicanfumkan, i U bayung), sedangkan yang

dicanfumkan disini dari naskah I dan 'r, dan itulah yang benar'

8%L Shahih Muslim, no. 1298.
825 As-Sunan Al Kubra, karya An-Nasa'i, no- 4066'
826 Sunan Abu Daud,no. 1834'
827 At-Tahqiq fi Ahadib Al Khilad 2/134-
828 Tarryih,4hadib At-Tahqiq, 2/433.
82s Shahih Al Butttnri, no. 5698 dan Shahih Muslim,no.1203'
830 Shahih Al Bukhari, no. 1938 dan Shahih Muslim,no' 12Q2'

831 Mustadnk Al Hakim, L/453.
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1372-135651- Hadits lbnu Umar: Nabi O ditarryTa

tentang pakaian yang dikenalran oleh orang lpng ihram- Al
hadits.

Mutbfaq alaih.$z

' Redalsi: Para mhabat tiba di Meldrah-

Nanti akan dikernukakan di akhir bab ini, begitu iuga aMr
Aiqph dan Ibnu Abbas tentang kantong dan lainnla.

1373-135661. Hadits: Bahua beliau C bersabda

tentang orang !/ang ihram yJ"S terhempas dari untanya lalu

meninggal, 'Tutupilah wialnya dan ians"nlah kalian

manutupi keplan57a."

Aqrsyafi'i833 dan Al Baihaqiaea dari hadits Ibrahim bin Abu

Harmh, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Ibmhim ini

diperselisitrkan lredibilitasnSn

135671. Diriuaptakan juga oleh Al Baihaqies dari hadits Atha';
dari hnu Abbas,. seoara nnrfu': "Tufupilah wiah-wahh orzng-oftng

l<alian 5ang maninggal, dan finsanlah l<alian mmyerupi l<aum Sahudi-"

Dan dia berkata, "lni adalah qnhid(pqrguat) untuk hadits Ibrahim."

HanF saja Abdullah bin Ahmada5 menceritakan dari ayahnya,

bahwa dia berkata, "Hafsh keliru di dalamnya, lalu dia

Slnhih Al Bukhari, no.1542 bn Slnhih Mslim, no.7777.
Al Umm kann Asrspfi'i,l/270.
As=1urnn Al Kubm,5/54-
,As-Sunan Al Kubm, 3/394-
Al llal rn Ma'dfatAr-Riial,2/83.

832

833

834

835

836
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menyambungkannya." Diriwayatkan juga oleh Ats-Tsauri dari Ibnu Jumij

secara 

ff:;Ashim memutabalaib Hafsh dalam har washalnya, hanSn

saja Ali bin Ashim banyak keliru, dan dia menambahkan padanya:

"Tentang orang yang ihram yang meninggal"'

Ibnu Abu 11u6*837 mengatakan dari ayahnya tentang hadits

yang lalu, "lni hadits munkar."

Al Hakim mengatakan di dalam tJlum N HaditFB setelah

meriwayatkannya dari jalur Amr bin Dinar, dari sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Abbas: Bahwa orang yang ihram al hadits, di dalamqla

disebutkan; "Dan katian menufupi wajahn5n." Ini kekeliruan

dari sebagian perawi, karena para hafizh sahabat-sahabat Amr bin Dinar

sama-sama meriwagntkannya daringra dengan laf-azh: "Dan ianganlah

kalian menutupi kePlan5n-"

Aku katakan: Itu mernang demikian di dalam Ash-shahihain,

dan itu telah dikemukakan.

Mengenai rnasalah ini ada riwayat:

t35681. Dari Utsman: "Rasulullah $ menutupi wajahn5n' yang

mana saat itu beliau sedang ihram." Driwayatkan oleh Ad-Damquthni di

dalam Al 'IlaFse dari jalur Ibnu Abu Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari Aban bin

Utsman, dari Utsrnan.

Dia berkata, "Yang benar, bahwa ini mauquf"

8s7 llal tbnuAbu Hatim,l/289-290, no 865.
838 Ulwn Al Hadib,h.142-
83e llal Ad-Damquthni, 3 /13 -
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';)i ri ,L;At il,7.Jlt '*.* v 'e-rr- [ro r r]- I rv t

'i:ar
1374-[35691. HadTts: "Janganlah wanita yang ihram

mengenakan cadar, dan iangan pula mengenakan sarung

tangan."

Al Bukharis+o dari hadits Naft' dari Ibnu Umar. Al Baihaqi

menukil dari Al Hakim, dari Abu Ali Al Haftzh, bahwa: "Janganlah

wanita (yang ihram) mengenakan cadar," adalah dari perkataan Ibnu

Umar yang dimasukkan ke dalam l<habar.

Pengamng Al Imanmengatakan, "lni merterlukan dalil,dan Ibnu

AI Mundzir juga telah menceritakan perbedaan pendapat: Apakah ini

dari perkirtaan Ibnu Umar ataukah dari haditsnyra?"

Malik meriwayatkannlp di dalam Al Muunththa'et dari Nafi'

dari lbnu Umar secara nauquf, dan ada jalw-jalur periwayatan lainnya

yang maushuldan mu'allaqdalam riwa5nt Al Bukhari.

1375-[35701. Hadits:e2 Bahwa beliau S melarang

kaum wanita di dalam ihram mereka dari mengenakan
cadar, dan setelah ifu mereka boleh mengenakan berbagai
macam pakaian yang mereka suka, baik yang dicelup, atau

sutera, atau perhiasan, atau celana, atau gamis, 'ataupun

ffiuff-

Abu Daud,als 61 Hakim844 dan AI Baihaqisas dari hadits lbnu

Umar. l.afazh ini dari Abu Daud, dan dia menambahkan redaksi setelah

uo Shahih Al Bukhai, no. 1838.
4r Al Muwaththa' karSn Imam Malik, 1,/328.
u2lQ/ssa1.
43 Sunan Abu Daud, no.1827.
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kalimat tentang cadar: "dan pakaian inng diusap za'faran serta wars,

dan setelah ifu mqel<a boleh mengenakan..." Diriwayatkan juga oleh

Ahmad86 hingga kalimat: " pl<aian".

* Redaksi: Dan bila rnemungkinkan mengenakan kain
yang berupa celana [alu dia mengenakannyalsaT dalam

bentukn5p, apakah dia wajib membayar fidyah? Ada dua

pendapat: Pertama: Tidak, karena kemuflakan khabarnya-

Maksrdnya:

t357U. RiwaSlat yang Mutbhq alailtr dari hadits Ibnu Abbas:

"Dan bamngskp gng tidak mendaptkan kain, maka hendaklah

mengenal<an cdanta."

Dalam suatu riwayat mereka berdua&9 (Al Bukhari dan Musilm)

disebutkan: Bahwa dia mendengar Nabi $ menyampaikan itu di

Arafah.

135721. Dan apa yang diriwa5ntlon oleh Muslimsso dari hadits

Jabir.

w Musadmk N Haldm,l/M.
45 As-Sumn Al Kubn, 5/47 .

46 Musnad Al Imatn rLhmad, 5/47 .

u7 Di dalam naskah astinp dicantumkan,'fi (lalu bukan), ini jelai salah, dan

yang dicantumkan di sini dari naskah ; dan rt ilii (tatu dia mengenakan).

w Shahih Al Buklmd, no. 1841 dan Shahih Muslim, no. 1178.
ue Shahih Al Ehtlrlmri, no. 1843 dan Shahih Muslim. no. 1178'
850 Shalnli Mrslim, no. 1179.
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1376-Perkataan penulis: Jika wanita perlu menutupi
wajah karena darurat, maka itu boleh, namun wajib
(membayar) fidyah.

Ini perlu diberi catatan, karena:

t35731. Abu Daud851 dan lbnu Majah852 meriwayatkan dari jalur

Mujahid, dari Aisyah, dia berkata, "Para pengendara melewati kami,

sementara kami bersama Rasulullah S sedang ihram, lalu ketika mereka

sejajar dengan kami, salah seorang kami mengulurkan jilbabnya dari

kepalanya ke wajahnya, dan setelah mereka meleru.rati kami kami

menyingkapkannya."

Dikeluarkan juga oleh Ibnu Khuzai,rul',853, dan dia berkata, "Di

dalam hati terdapat sesuatu mengenai Yazid bin Abu Ziyad, namun ada

riwayat lain dari jalur lainnya."

135741. Kemudian dia meriwaSntkanss dari jahrr Fathimah binti

Al Mundzir, dari Asma' binti Abu Bakar, dia adalah neneknya, yang

menyerupai itu, dan dishahihkan oleh Al11uLi-.855

Al Mundziri berkata, "Jama'ah mernilih unfuk mengamalkan

zhahimya hadits ini." Al Khaththabiss6 mmyebutkan, bahwa Asy-Syafi'i

mengomentarinya dengan keshahihan hadits ini.

t35751. Ibnu Abu Khaitsamah meriwayatkan dari jalur Isma'il bin

Abu Khalid, dari ibunya, dia bizrkata, "Kami masuk ke tempat Ummul

Mukminin pada hari Tanuiyah, lalu aku berkata kepadanya, 'Wahai

ffil Sunan Abu Daud, no. 1833.
62 Sunan lbnu Majah, no.2935.
ttss Shahih lbni Khuzaimah, no.2691.
8'r lbid,no-2690.
8s5 Musbdnk Al Hakim, 1/454.
856 Ma'alim As-Sunan, 2/354.
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Ummul Mukminin, (di sini ada seomng wanita !'ang enggan)8s7

inenutupi wajahnyn, padahal dia sedang ihram" Maka Ais5nh

mengangkat khimar-nya dari dadanya, lalu dia menutupkannga pada

wajahnya."

L377-13576|.Redaksi:Diriwayatkanbahwabeliaus
bersaMa, 'Ihramn5m wanita pada waiahnya'"

Ad-Daraquthni,8s8 Ath-Thabarani,sse Al Uqaili,ffi0 Ibnu Adi851

dan Al Baihaqis2 dari hadits lbnu Umar dengan laf-azh: "Tifuk ada

ihnn pda vnnih kanali pda tniahnSa'"

Di dalam sanaj&r,a terdapat Ayy,rb bin Muhamrnd Abu Al

Jamal, db dhalf Ibnu Adi b€rkata, "Dla menmr{ull<awtya s€ndirian'"

Al Uqaili berkata, "Tidak ada mubbizb unh.rk tmt{unya. Sebenamya

dia meriwayatlrannlp secara mauquf."

Ad-Daraquthni mengatakan di dalam .4/ 'Ilal, "Yang benar

adalah mauquf." Al Baihaqis63 berkata, "Telah diriwalntkan juga dari

jalrrr lainnya yang tidak dik6ral. Dan 5nng benm adalah nnttquf

lg577l. Di dalam N Ma'rifatF64, dia menyandarkannya kepada

Ibnu umar, dia berkata, "lhramnya wanita pada wajahnya, dan

ihramn5n lak-laki pada kepalanya'"

Di dalam naskah asliryn disebutkan: "yang semestingra dia menutupi.'." Al

Muhasysyi mengomentarinyra dengan kalimat: "yakni wanita' apakah dia

harus." Sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah ; dan :

Sumn Ad-Datquthni, 2/294.
Al Mu'iam Al l{abir,no- 13375.

Adh-Dhubh 'kann Al Uqaili, L/1L6.
At lhmil fr Adh-Dhub{a 

" 
l/357 '

,As-Sunan Al Kubn,5/47 -

As-Sunan Al Kubm,5/47 -

Ma'ifat As-Sunan w Al Abar,4t7 '

858

859

850

861

62
863

w
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e JG & rY'\t .A o;rLl ,',-y [r"v,r]-\\:v^

,:/'ri'rl Lrfr; U t# *6''u ",rttf '1;fr
1378-t35781. Hadits: fuf,*u Nabi t **"*"

mengenai orang ihram, " Tidak boleh mengenalan pakaian
apa pun Wng di*nfuh za'fann ataupun wars-"

Muttafaq alailF6s dari hadits hnu Umar.

' [Redaksi: Utsman ditanya mengenai orang yang
ihram, apakah boleh masuk kebun?

Nanti akan dikernukakan.

'HaditS tentang pakaian yang dicelup-

Telah dikernukakanl. poe

'Redaksi: Inai bukanlah peruangi.

Nanti akan dikernukakan

1379-[35791. Hadits: Bahwa seorang lelaki datang
kepada Nabi $, dia mengenakan jubah lrang telah dibaluri
wewangian, lalu dia berkata, 'Sesunggthnya aka bnhnm
untuk umtah, dan aku mengenalan pakaian ini .--" al
hdib.

%5 Shahih N Bul<hari, no.7542 dan Shahih Muslim, no.7L77 -
ffi Ap" 1nng di antara dua tanda kurung siku.ini dari naskah I dan r.
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Muttafaq alaitF6T dari hadits Ya'la bin Umayryah, dan ada

beberapa lafazh untuk hadits ini. An-Nasa'i menambahkan di dalam

suatu riwayat: "Kemudian aku memulai ihram." Lalu dia berkata, "Aku

tidak .menduga bahwa tambahan ini terpelihara."

Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan oleh Jama'ah [selain]868 Nuh

bin Habib, dan mereka tidak menyebutkannSn dan para ahli ilmu hadits

tidak menerimanya dari Nuh."

1380-t3580l- Hadits Abu Avvub: Bahwa Nabi #
mandi, saat ifu beliau sedang ihram-

Muttafaq alaih,asr di dalamnya terdapat kisah Al Miswar dan

Ibnu Abbas

' Hadits masuknya lbnu Abbas ke pemandian di

Juhfah.

Akan dikernukakan.

l38l-Perkataan penulis: Pada masr Nabi $, kambing

dinitai tiga dirham

Aku katakan: An-Nawawi mengingkarinya di dalam At

MuhadzdzaFTa, dan dia mengatakan, "sesungguhnya ifu hanya klaim

belaka..."

867 Shahih At Bukhari, no- 1847 dan Shahih Muslim, no' 1180'

868 Di dalam naskah aslinln dicantumkan: JP (dari), sedangkan yang dicantumkan

ini Srang benar.
85s Shahk Al Bukhari, no. 1840 dan Shahih Muslim, no' 1205'
870 41 14ui-u'karya An-Nawawi, 7 /326.
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Telah dikemukakan di dalam pernbahasan tentang zakat: Bahwa

pembaSnr zakat menyerahkan dua ekor kambing atau dua puluh

dirham. Ini menunjukkan, bahwa seekor kambing dinilai sepuluh dirham.

t3581l. Mernang, As-Saji meriwaSntkansTl di dalam Al Ahkam
nya dari iulur Al Hasan Al Bashri, bahura seomng lelaki mengadu

kepadanya, bahwa para pemungut zakat mengubah nilai atas mereka,

mereka menghargai seekor kambing dengan sepuluh (dirham), padahal

(seekor kambing) setara dengan tiga dirham.

Dikelurkan juga oleh Ibnu Abdil Barr di dalam Al Istidzkar.

1382-[35821. Hadits Ka'b bin Ujrah: Bahwa dia
men5plakan api di bawah periuk, sementara kufu-kufu
bertebaran dari kepalan57a, lalu Rasulullah $ meleruatinya,

malra beliau bertarrSn, 'Aplrah l<ufirkufu kepalamu ifu'
mengganggumd?" Dia menjawab, 'Ya.' Beliau pun
bersabda, "I{alau begitu, culrurlah (nnbut) kepalamu...' al
hadits.

Mutbfaq ah;tf7z dari beberapa iah.rr dan ada banyak lafazh

untuk hadits ini pada mereka berdm (Al Brrkhari dan Muslim) dan yang

lainnSn.

' Redaksi: Rusakny.a haii karena bersefubuh...
Diriwaptkan dari Ali, dan disebutkan oleh Jama'ah.

Akan dikemukakan pada pernbatnsan SBrg telah delot.

azt 1qr6691.
87 2 57u1ii1i 41 Bulrlnri, no. 1817 dan Sl'nhih lUfi-slim, no. 1833.
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.Hadits:Bahwabeliau$terlewatkanshalatSubuh,

dan beliau belum melaksanakannya hingga keluar ldari

lembah.

Telah dikernukakan di dalam panbahasan tentang adzan'

* Hadits: Bahwa beliau bersabda tentang shalat yang

terlewatkan, * HendaHah melal<anakannya ketika

mengingatnYn,"

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang tayammum

dan di dalam pembahasan tentang shalat'

' AtnrAli dan Ibnu Abbas mengenai kambing'

Akan dikemukakan

1383-t35831-Hadits:Bahwabeliau&bersabda
tentang tanah suci, 'Binatang buruannya tidak boleh

diburu."

Muttafaq alailfT3 dari hadits Ibnu Abbas'

1384-t35841- Hadits Ka'b bin Uirah: Bahwa Nabi $
memutuskan tentang telur burung unta yang diambil oleh

orang ihram dengan nilainya (membayar harganya)'

Abdurrazzaq,8T4 66-pu'aquthni8Ts dan Al BaihaqPz6 dari hadits

Ibrahim bin Abu Yahya, dari Husain bin Abdullah, dari lkrimah, dari

87s56u177AlBukhai,no'lS33danShahihMuslim,no'1353'
874 Al Mushannafkarya Abdunaznq, no' 8302'
87s Sunan Ad-Danquthni,2/247.
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Ibnu Abbas, darinya, dengan redaksi ini. Husain adalah perawi yang

dha'if.

135851. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Maja[a7z dan Ad-

DaraquthnisTs 6uri hadits Abu Al Mihzam -dan dia lebrh dhaildaripada
Husain atau seperti dia-, dari Abu Hurairah.

Ar-Rabi' terkata, "Aku katakan kepada AsgrSyrafi'i, 'Apakah

engkau meriwayatkan sesuafu tentang ini?' Dia menjawab, 'Adapun

sesuatu yang rlalid seperti ifu, tidak.'

Maka aku berkata, '[Apa ifu]8792'Dia menjawab, 'seorang yang

tsrqah memberitahukan kepadaku, dari Abu Az-Zrnad, secara

***1 ."ffi
t35851. Diriuayatkan juga oleh Abu Daudsl, Ad-Daraquthni882

dan AI Baihaqiaaa dari riwayat hnu Jumij, dari ZiSrad bin Sa'd, dari Abu
Az-7h1ad, dari seorang lelaki, dari Aisyah.

Abu Daud berkata, "Hadits ini telah disandarkan namun tidak

shahih."

Al Baihaqi berkata, "Yang benar, bahwa hadits ini dari seorang

lelaki dari Aisyah. Dernikian yang dikatakan oleh Abu Daud dan yang

lainngra-"

AMul Huqe berkata, "Tidak disandarkan dari jalur yang benar,

dan seakan-akan mereka mengisSnratkan kepada apa lnng diriwayatkan

c76

st7
ga
st9

880

881

82
8&!

As-$unn Al Kubm,5/208.
$ran lbnu lbfizh, no. 3085.
Suan,4&Daraquthni, z/?il.
Ini terhapus dari naskah aslinya, dan itu terdapat di dalam naskah I dan r
sb Al Umm karya Asfq,afi'i.
Al Unml<arya As!,-q,afi'i, 2/L9L.
N fiularasilUelrya Abur Daud, no. 138.
Sunn Ad-Danqutlni 2/249.
As-Surnn Al Kubn, 5/207 .

177



Talkhishul Habir

oleh Ad-Daraquthnisss dari hadits Abu Az-Zinad, dari Uruuah, dari

Aisyah."

Ibnu Abu Hatim mengatakan di dalam Al llal,886 "Aku tanyakan

kepada ayahku tentang hadits Al walid bin Muslim, dari Ibnu Juraij, dari

Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, tentang telur burung

unta, pada (denda) setiap telur adalah puasa satu hari atau memberi

makan seorang miskin? Maka dia pun berkata, 'Menurutku tidak shahih,

karena Ibnu Juraij tidak mendengar apa'pun yang menyempai ifu dari

Abu Az-Zinad, kemungkinan Ibnu Juraij mengambilnya dari Ibrahim bin

Abu Yahya'."

Aku katakan: Diriwayatkan oleh Ad-Damquthni di dalam .4s-

SunarFT dari hadits Al Walid dengan ini, dan dia berkata, "Ada

perbedaan terhadap Abu Az-Zinad." Ath-Thabamni mengatakan di

dalam Al AusatlFss, "Al Walid bin Muslim meriwayatkannya sendirian"'

Ad-Daraquthni mengatakan di dalam 41'114p8e,'bit"b,rtkut,

bahwa hadits ini milik Ahmad bin Hanbat, dan dia berkata, 'lbnu Juraij

tidak mendengatnya dari Abu Az-Zinad, akan tetapi diriwayatkan dari

Ziyad bin Sa'd, dari Abu Az-Zinad'."

Aku katakan: Maka hadits ini kembali kepada apa yang

diriwayatkan oleh Abu Daud, di dalamnya terdapat seorang lelaki

(perawi) yang tidak disebutkan narnanya, maka ini termasuk kategori

terputus (sanadnYa).

1385-135871. Redaksi: Diriwayatkan bahwa beliau $ bersabda,

" Orang ihram boteh membunuh binabng buas Snng menyemng'"

8u Al Ahlkam Al Wustha, 2/321.
85 Sunan Ad-Damquthni, 2/249.
886 11416nu 

^bu 
Hatim, t/270.

87 Sunan Ad-Danquthni, 2/249.
88 Al Mu'jam Al Ausath, no. 6804.
8e ltat lba Abu Hatim,lo/312-3l.3-
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Ahmad890, Abu Daud891, At-Tirmi6"i892 dan Ibnu Ma;ah893 dari
hadits Abu Sa'id Al Khudri dalam suatu hadits, di dalam sanad sanadnya

'terdapat Yazid bin Abu Ziyad, dia dhald dan walaupun dinilai hasan

oleh At-Tirmidzi, namun di dalamnya terdapat lafazh munkar, yaifu

redaksi' "dan melempar burung gagak namun tidak membunuhnya."

An-Nawawi mengatakan di dalam SWrh Al MuhadzdaFea,
"Jika khabar ini shahih, maka redaksi ini diaitikan, bahwa tidak

ditegaskan anjuran membunuhnya sebagaimana penegasan tentang
merirbunuh ular dan sebagainya."

t35881. Disebutkan di dalam Sunan Sa'id bin Manshur, dart
Hafsh bin Maisamh, dari Zaid bin Aslam, dari lbnu Sailan, dari Abu
Hurairah, dia berkata, "Anjing yang hitam."

{rJt,}'#-',:rti W :Ly [ro,rr] - r r,rr

1386-t35891. Hadits: 'Lima binatang peruak Wng
boleh dibunuh di tanah stci.-.'al hadits.

Muttafaq alailfes dari hadits Ai$Eh. Dsebutkan juga di dalam

riwayat mereka berdua (Al Bukhari dan Muslimls6, "Bolelz dibunuh baik
di bnah halal maupun di tanah hamrn (suci)."

N Mt"snad Al Imam Alunad, 3/3.
89r Sunan Abu Daud, no. 184€1.
92 Sunan At-Timrida', no. 838.
@3 Sunan At-Trmidzi, no. 838.
@a Allwaimu',7/Z1}.
8es 56u1y1i 4l Bukhari, no.1829 dan Shahih Muslim, no. 119g.
Y SnaAin A Bukhari, no. 3314 dan Shahih Muslim, no. 119g (57).
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i:it ;" A |4g1ar'u W,l,>y [ro I .]- t r,rv
t .., 6 ,oi
'cu- J,# G

1387-t35901. Haditsz " Lima binatang yang tidak ada

do#97 atas orang wng ihram dalam membunuhnya"'" al

hadits.

Muttafaq alailFes dari hadits hnu Umar. Disebutkan di dalam

suafu riwayat Muslim899, dari Ibnu Umar: "Salah seorang iski Nabi $
menceritakan kepadaku, bahwa beliau memerintahkan membunuh

anjing..." lalu dia menyebutkan lirna (binatang), ilan menambahkan:

"Dan ular." Da berkata, "Dan juga di dalam shalat."

Perhatian:

Disebutkan di dalam riwayat Muslimm pada sebagian jalur-

jalumya yang memadukan antara kedtn hadits ini dari jalur Ibnu Umar

dengan lafazh: "Lima funabngt 5ang tidak ada dasa b7t wn7
manbunuhn5a di tanah suci dan tidak pula ketika ihmm'"

l388-Perkataan penulis: Dan termasuk makna-makna

tersebut adalah: ular, serigala, singa --r dd-

Aku katakan: Ini merupakan kelalaian besar karena beralih

kepada qiyas padahal ada nash mengenai ular dan iuga serigala. Ini telah

dikernukakan dalam bahasan tentang binatang buas'

aez 1q,B7Ol.
w8 Shahih At Bul<hari, no.1826 dan Shahih Muslim, no. L799 (l2l'
ee shalrili Mwlin,no.7799 (741.

ecto Shahih Muslim,no.lL99 (721.
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Adapun tentang ular, hal itu diriwayatkan oleh Muslim

sebagaimana yang anda lihat.

t35911. Muslim9o1 juga meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud,

Bahwa Nabi $ memerintahkan untuk membunuh ular, dan saat itu

beliau di Mina.

Dan itu tyakn penyebutan ula4loz dari hadits Abu Sa'id yang lalu

yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya.

135921. Dan juga diriwayatkan oleh Alxnadeo3 dari hadits Ibnu

Abbas.

t35931. Diriwaptkan juga oleh Abu Daud di dalam Al MarasiPoa

dari hadits Sa'id bin Al Musayyrab, dia berkata, "Flasulullah $ bersabda,

'Arang ihrun bleh mqnbwuh saigala'."

t35941. Disambungkan oleh Ad-Daraquthnigos 6uri hadits Ibnu

Urnar dengan sanad lainqp yang dha'if.

1389-[35951. Redaksi: Ada riwayat.tentang larangan
membunuh lebah dan semut-

Ahmad,ffi Abu Daud,eoT hnu Maja[eOa dan Ibnu 11i65u,re0e

dari hadits Ibnu Abbas: Bahwa Basulullah $ melarang membunuh

901 Slnhih Mudin, no.2235.
s2 B"giut ini terhaptrs dari naskah asliqa dan naskah t, namun ifu terdapat di

dalam nasleh r.

Iufi"smd Al hmm Ahmad,l/zl7 -

Al luk asilkarya Abu Daud, no. 5267 -

Swan Ad-DaraSuthni (2/ 2321 -

Musnad Al Imam ,/thnad(7/3471.
Sunan Abu Daud, no.5267.
Sunan lbnu lliaJah, no.3224.
Shahk lbnl Hibban, pembahasan tentang perbr.ratan baik, no. 5646.

903

904

905

906

907

908

909
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empat binatang (yaitu); semut, lebah, burung hudhud dan burung

shurad.

Para perawinya adalah para perawi Ash-Shahih. Al Baihaqi

berkata, "lni yang paling kuat di antara riwayat mengenai masalah ini."

13596]. Kemudian dia meriwayatkanny6elo dari hadits Sahl bin

Sa'd, dan dia menambahakn padanya: "dan katak." Di dalam sanadnya

terdapat Abdul Muhaimin bini Abbas bin Sahl, dia dha'if.

1390-t35971. Redaksi: Ada riwalnt tentang larang

membunuh burung walet (burung layang{ayang).

Abu Daud di dalam At Mamsi?ll dari hadits 'Abbad bin Ishaq, .

dari aphnya, dia berkata, "Fliasulullah $ melarang mernbunuh burung

\ralet."

t35981. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqier? secara mu'dhal

(sugur dua perawi atau lebih seraca berurutan) juga dari hadits Abu Al

Hrnrrairits, dari Nabi $.
t35991. Diriwa5ntkan juga oleh lbnu Hibban di ddam Adh-

Dhubfael3 6uri hadits lbnu Abbas. Di dalamnya disebutkan perintah

menrbunuh laba-laba. Di dalam sanadnSn terdapat Amr bin Juma'i, dia

pendusta.

Al Baihaqigl4 berkata, "Mengenai ini diriwayatkan hadits yang

musnad (sanadnya bersambung), di dalam sanadnya terdapat Hamzah

An-Nashibi, dia dituduh memalsu hadits." Insya Allah nanh akan

dikernukakan di dalam pernbahasan tentang makanan'

ero 4"5.-, Al Kubn (9 /317).
9rt tbfunsilAht Daud, no. 3g4.
etz 4".S.rr*r7 Al Kubm (9 /3L9).
913 Ak tidak menemukannya di dalam Kitab Al Majruhin karya lbnu Hibban.
er4 At\iuran Al Kuh (9/318).
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139L-[36001. Redaksi: Ada riwayat tentang larangan
membunuh katak.

Ahmad,915 Abu Daud,916 Au1-Nasa'i,917 Al Hakim918 dan Al

Baihaqiele dari hadits Abdurrahman bin Utsmane2o At-Taimi, dia

berkata, "Seorang tabib menyebutkan suafu obat di hadapan Nabi , ,

dan dia menyebutkan katak dimasukkan padanya (pada ramuan obat

tersebut), maka Rasulullah $ melamng membunuh katak."

Al Baihaqi92l berkata, "lni riwayat paling kuat mengenai

larangan ini."

t36011. Al Baihaqi meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah:

larangan tentang burung shumd, katak, [semut1922 4rl
burung hudhud. Di dalam sarndrryTa terdapat Ibmhim bin (Al Fadhll,rzs

db matuk (riwagntnp diringgal{an).

Hadits Sahl bin Sa'd baru dikernukakan.

t36021. Driwaptkan juga. oleh AI Baihaqieza dari hadits

AMullah bin Amr bin Al Ash secara nnuquf- "Janganlah kalian

membunuh katak, karena suamnlra adalah tasbih, dan janganlah kalian

menrbunuh kelelawar, karena kefika Baiful Maqdis hancur, dia berkata,

921

922

Musnad Al Imam,ahmad 13/4531.
Sumn Abu Daud, no.5269.
Sumn An-Nas'1, no. 4355.
Musbdmk Al Haldn 14/ 41041 1).

,As.$man Al KubmlS/Z1g), 318.
Di dalam naskah aslinln disebutkan: Abdurrahman dari Utsman. Yang benar
adalah yang dari naskah p dan r.

As-Sunan Al Kubn (9 / 317 -318I
Tambahan dari naskah r.

923 pi dalam naskah asliny'a .dicantumkan "Al Mufadhdhal", sedangkan yang

dicanfumkan di sini dari naskah; dan r, dan inilah png benar.
e%t As-Sumn Al Kubm (9/3L8).

915

9t6
9L7

918

9L9

920
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,Wahai Tuhanku, berilah aku kekuasaan atas laut sehingga aku

menenggelamkan mereka'." Al Baihaqi berkata, "sanadnya shahih-"

[rr .r]- t rr v

.'E't.*.:.'l')l r\:rtbb3'l

L3g2-136031. Haditsz "Daging binatang buruan adalah

halal bas, l<alian di waktu ihram selama kalian tidak

memburungn, atau tidak diburukan untuk kalian'"

Pam peny.rsun kitab-kitab Sunan,925 hnu'Khuzaimah,926 16'''u

Hibban,927'Al Hakirn,9z8 Ad-Daraquthnig2g dan Al Baihaqi930 6uti

hadits Amr bin Abu Amre3l maula Al Muthallib bin Auullah bin

Hanthab, dari Maulanya, Al Muthallib, dari Jabir, dia berkata,

"Rasulullah $ bersabda,'Binabng buruan dant adalah halal bagi kalian

selann katbn tidak mentb*5ru atau diburukafi3z untuk kaliad."

Disebutkan di dalam riwayat AI Hakim:933 " l'tuni"n binatang

buttnn damt adalah hatat bagi l<alian walaupw l<alian sdang ihmm

selana lalian tidak mernburungn abu diburul<an untuk kalian."

g?5 Suran Abu Daud, no. 1851; Sunan At-Tirmidd, no. 8z16 dan Sunan An-

Naa'i, no. 2827 dan dia berkata, "Amr bin Abu Amr tidak kuat dalam

hadits, walau Malik meriwayatkan darinya'"

Shahih lbni l{huaimah, no.264L.

Shahlh lbnl Hibbn,pembahasan tenhng perbutan baik, no' 3971'

Msbdmk Al Hakim, T/452.
Sumn A&Danquthni, 2 / 290.

Sunn At kihaqi, S/t9O-
lQ/37r1.
Di dalam naskah s, Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmidzi dicantumkan

dengan lahzh, €'*l-it btau diburukan untuk kaliarl, dan itulah yang benar

seoarar bahasa.
e33 MtMnk Al Hakim, L/476.

l.

:&-+-

926

927

928

929

930

931

932
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Amr diperselisihkan ralalaupun terrnasuk para perawi Ash-

Shahih, dan tentang maulanya, AtsTirrnidd berkata, "Tidak diketahui dia

mendengar dari Jabir."

. Di bagian 1uy,93a dia mengatakan, 'Muhammad berkata, 'Aku

tidak meng mendengar dari sorang sahabat pun, kecuali

perkataannya: 'Telah menceritakan orzu'rg yang mendengar

khutbah Rasulullah &,'.d* Aku mendengar Abdullah bin AMurrahman

berkata, 'Kami tidak mer:getahuinya merrdengar dari seorang sahabat

pun'."

Diriwayatkan juga oleh AV€yalh'ie3s dari Ad-Damwardi, dari

Amr, dari seorang lelak dari kaum Anshar, dari Jabir.

Asysyafi'i berkata, "hrahim bin Muhammad bin Abu Yahya

lebih hafal daripada Ad-Daraunrdi, dan bersarnarryra ada Sulaiman bin

Bilal."

Yakni, bahwa keduanp mengatakan tentangryla: "Dari Al
Muthallib." AsySyafi'i berkata, "Hadits ini mempakan yang paling baik

dalam rnasalah ini."

Alnr katalran:

13604l. Diriuayatkan juga oleh Atr-Thabarani di dalam z4l

I<abiP36 dari riwayat Yusuf bin KhaM As-Sarnfi, dari Amr, dari Al

Muthallib, dari Abu Musa. Sedanglon Yusuf matuk (riwayatnya

ditinggalkan)

Disepakati oleh hrahim bin Snlnd dari Amr yang diriwayatkan

oleh Ath-Thahawi,e37 d* diselisihi oteh Ibmhim bin Abu Yahya,

Sulaiman bin Bilal, Ad-Daraunrdi, YahF bin AMullah bin Salim,

eu Sunan At-Tlmidz', 5/17 8.
9# Musrndr\sy-$nfi'r, h. 186.
e36 Disandarkan kepadanya di dalam luta4m' Az-hmid (3/231t.
937 Srrrq 14u'ani Al Abar 2/771.
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Ya,qub bin Abdunahman dan Malik sertia lainnya sebagaimana yang

dikatakan, dan mereka itu lebih hafaldan lebih tsiqah daripadanya'

Diriwayatkan juga oleh Al Khathib di dalam Ar-Ruwat 'an Malik,

dari riwayat Utsman bin Khalid Al Makhzumi, dari Malik, dari Nafi" dari

Ibnu Umar. Utsman sangat dha'if.

Al Khathib berkata, "la rneriwagntkannya sendirian dari Malik'"

Ini terdapat di dalam At l{amil karya hnu Adi938, dan ia men-dha'if

kannya karena Utsman.

1393-1360501. Hadits: Bahwa beliau $ memberikan

ruhhshah pada daging binatang buman bagi orang yang

ihram-

Dkehnrkan oleh Al Baz?argSe dari ial,rr Auullah bin Al Harits,

dari lbnu Abbas, dari Ali. Di dalam sanadnla ada kelemahan.

1394-136061. Hadits Abu Qatadah: Bahwa dia keluar

bersama Rasulultah #t, lalu dia tedambat bersama sebagian

sahabatnya, y.rng mana dia halal sedangkan mereka masih

ihram. Lalu meret<a melihat keledai-keledai liar, maka dia

pun menaiki kudanya, kemudian meminta kepada para

sahabatnya agar diambilkan cambuk, nalnun mereka

menolak, maka dia pun meminta mereka mengambilkan

tombaknya, narnun mereka iuga menolak, maka dia

mengambilnya sendiri lalu membawa ke arah keledai-keledai

ifu, lalu menombak seekor keledai di antaranln. Kemudian

sebagian mereka memakan darinya sebagian lainnya

e* Al l<amitkarp hnu Adi,5/L76-
99 Musnad Al har,no. 454.
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menolak. Kemudian, ketika mereka mendatangi Rasulullah
$, mereka menyakan hal ifu kepada beliau, maka beliau
pun bertanya, "Apal<ah di antara lalian ada seseorang yang
men5ruruhn5n agar mengejar keledai-keledai itu atau
mengisyaratkan kepadanyri?" Mereka menjawab, 'Tidak
ada.' Beliau pun bersaMa, 'I{alau begitu, makanlah
dagingryra gng tersin itu."

Muttafaq alaih,94o dan keduanya mempunyai banyak lafazh

untuk hadits ini. Disebutkan di dalam lafazh Muslime4l dan An-
ryuru'i942. "Apl<ah kalian metnbqi iqamt? Apakah kalian ikut
membanti?" Mereka menjawab, "Tidak." Beliau pun bersabda, "Kalau
bqitu, makanlah." D dalam strafu riwapt Muslirn94S disebutkan: "Lalu
aku memberi beliu lengan (keledai), lalu beeiau pun memakannya."

Disebutkan di dalam riwa5nt[nyal% ],ang laine4s. Mereka
berkata, "Kami membawa kakin5ra." Lalu beliau pun mengambilnya lalu
memakannln.

D dalam riwayat Ath-Thahawi di dalam Syarh Al Atsareb
disebutkan: Bahwa beliau $ menguttrs Abu Qatadah unfuk memungut
zakat, sernentara beliau S dun pam sahabatnya berangkat, merkea
ihram hingga mencapai 'usfan, lalu Abu Qatadah datang, sedangkan dia
halal (tidak ihram) ... al hadits.

Shahih Al tuAfnri no- 1821 dan $ahih ttistrq no. 1196 (56).
Slahih Mwlim, no. 1196 (61).

Sunan An-Nas'i, no- 2826.
Aku tidak menemukannln dengan lahdr ini di dalam riwayat Muslim, akan
tetapi terdapat di dalam riwayat Al Bukhari, no. *OT.
Tambahan dari naskah t dan .r.

Shahlh Muslim, no. no. 1195 (63).

Spth Ma'ani Al Abar,2/173.

940

941

942

943

94
945

9M
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Disebutkan di dalam riwayat Ad-Daraqutl't'''i947 dan Al

Baihaqig€: Bahwa ketika dia memburu keledai liar, dia berkata, "[alu

aku ceritakan perihalnya kepada Rasulullah &, dan aku sampaikan

kepada beliau bahwa saat ifu aku tidak sedang ihram, dan sebenarnya

aku membunmya untukmu. Maka Nabi & pun menyuiuh para

sahabatrya, lalu mereka pun makan, narnun beliau tidak memakannya

karena aku mermberitahu beliau bahwa aku memburunya untuk beliau'"

Ad-Daraquthni berkata, "Abu Bakar An-Naisaburi berkata,

"Kalimat: 'sebenamya aku memburunya untukrnu,' dan kalimat: 'Beliau

tidak mernakan darinya,' aku tidak mengetahui seorang pun yang

menyebutkannya di dalam hadits ini selain Ma'mar'

Al Baihaqi berkata, "Tambahan ini ianggal, karena yang terdapat

di dalam Ash-shatthain, bahwa beliau memakan darinya'"

An-Nawawi mengatakan di dalam Stwrh N Muhadzdzab,eag

"Kemungkinan di dalam perjalanan itu terjadi dua peristiwa yang dialami

oleh Abu Qatadah." Penyingkronan ini sebelumnya telah ditepiskan oleh

Abu Muhammad Ibnu Hazm,950 dia berkata, "Tidak seorang Pun ragu

bahwa fidaklah Abu Qatadah memburu keledai itu kecuali untuk dirinya

dan unfuk para sahababrya yang saat itu sedang ihram, maka Nabi $
pun tidak melarang mereka mernakannya."

hnu Abdil Ban951 menyelisihinya, dia pun berkata, "Perburuan

Abu Qatadah terhadap keledai ifu adalah untuk dirinya, bukan untuk

para sahabatlya. sementara Rasulullah &952 mengarahkan Abu

Qatadah unfuk menempuh jalan laut karena khawatir bertemu musuh,

947 Sunan Ad-Danquthnl, 2/291-
98 As^*tnan Al Kubm,5/190.
9a9 41 114ri-u'karya An-Nawawi, 7 /292.
s5o 41 114,tr-11", 6/254.
esL 4s-7u*1ri4karya Ibnu AMil Barr, 2l/752.
esz 1q13721.
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karena itu dia tidak ihram karena tidak bersama para sahabatnya,

karena jalan keluar merel<atidak sama."

Perhatian:

Al Atsram berkata, "Aku mendengar para ahli hadits

mengherankan hadits ini, mereka berkata, 'Bagaimana bisa dibolehkan

Abu Qatadah melsl,rati miqat tanpa ihram dan mereka tidak mengetahui

arahnya?' Sampai akhimya aku melihatrln sebagai penafsiran pada

hadits 'lyadh'dari Abu Sa'id, dia berkata, 'Kami berangkat bersama

Rasulullah $, lalu kami ihram. lalu kefika sampai di tempat anu dan

anu, tib'a-tiba kami berjumpa dengan Abu Qatadah yung telah diutus'

Nabi $ unfuk strafu tugas yang telah disebutkannya ..'." lalu dia

menyebutkan hadits tentang keledai liar.

1395-t36O71. Hadits: Bahwa Ash-Sha'b bin
Jatstsarnah menghadiahkan keledai liar kepada Nabi S .-. al ,

hadits.

Mutbhq atanlPss dari hadibnln

' Hadits: "Dimaaflan dari umatku kekeliruan, lupa ..."
al hadits.

Telah dikemukakan di dalam pernbahasan tentang syarat-syarat

shalat dan di dalam pernbahasan tentang puasa.

es3 ShahihAl&tkhad,no. 1825 dan ShahihMtsltm,no. 1193.
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1396-136081. Hadits: Bahwa Nabi & memutuskan

(denda memburu) hyena (aniing hutan) dengan seekor

kambing.

Para pen!rusun kitab-kitab As-Sunar?sa, Ibnu Hibbaness,

Ahmades dan Al tl6t1i-e57 di dalam Al Mustadrak, dari jalur

Abdurmhman bin Abu 'Ammar, dari Jabir, dengan lafazh: "Aku

tan5akan kepada Rasulullah ,$ tentang (denda membunuh) hyena, maka

beliau pun bersabda, 'lfu adalah binatang buruan dan ditetapkan

(denda)ryp seekor kambing bita didapatkan oleh orang yang ihrarri."

Lafazh Al Hakim: "Rasulullah $ menetapkan (denda) pada

hyena tSnn' didapatkanless oleh omng ihmm berupa seekor kambing

gunung, dan menetapkann5n termasuk binatang buruan." Hadits ini

diriwaSatkan juga oleh Ibnu Majah959, hanyu saja dia tidak menyebutkan

flafazh): "gunung."

At-Tumidzi960 berkata, 'Aku menanyakannya kepada Al

Bukhari, rnaka dia pun menshahihkannya." Dishahihkan juga oleh

Abdul H.qsl, dan juga dinilai cacat karena mauquf.

Al Baihaqi952 berkata, "Itu hadits yang bagus, bisa dijadikan

hujjah (sandaran hukum)." Diriwa5ratkan juga oleh Al Baihaqie63 6uri

Suran Aht Daud, no. 3801; Sunan At-Timidd, no. 851; Sunan An'Nasa'i,

no. 21323 &n Sunan lbnu Majah, no. 3085.

Shahih lbnu Hibban, pembahasan tentang perbuaran baik, no. 3964,3965.

Mt smd Al Imam Ahmad, 3/294, 378, 322.

Mwb&ak Al Haldm, 1 / 452453.
Di dahm naskah aslinya dicarihrmkan dengan lafazh: i'd-l (yang diburu),

sedargkan yang dicantumkan di sini dari naskah ; dan r serla Mustadmk Al

Haldmdan Sunan lbnu Maj,ah.

Sumn lbnu Maiah, no. 3085.
Al llal Al lhbirl<arga At-Tirrnidzi, h.297.
N Ahbm N Wustha,2/230.
As-&nanAl Kubm,5/183.

955

9!16

957

958
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961

962
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jalur Al Ajlah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Urnar, dia berkata,
"Aku tidak melihafurya kecuali dia mqmarfulkannSra (menlBndarkannya

kepada Nabi $): Bahwa beliau memutuskan pada (perbunran) hyena

dengan seekor kambing ... al hadits.

Diriwayatkan juga oleh AsySyafi'ie54 dari Malik, dari Abu Az-
Zubair, dengan redaksi ini secaia mauquf-Ad-Damquthni menshahihkan

lmauquFnyale6s 6ri jalur ini.

Diriwayatkan juga oleh Ad-Damquthnie66 6r, Al HakimsT dari
jalur hrahim Ash-Shaigh, dari Atha', dari Jabir, dia berkata, 'Rasulullah

$ bersabda, "Hyena adalah binatang buruan, maka jita ffiaptkan
olelt orang Snng ihnm, nnka (ada denda) padarya bqtrp sekor
kambing Sang telah bagigi, dan boleh dtutnl<an."

Mengenai masalah ini ada riwalnt:

t3609]. Dari hnu Abbas yang diriwaptkan oleh Ad-
Daraquthnie68 6u,, Al Baihaqie5g dari jalur Amr bin AbL Arnr, dari
Ikrimah, darinya.

Riwa5nforya dinilai cacat karena mutaL Diriuayatkan juga oleh
Aqr$nfi'ie7o dari jalur Ibnu Juraii dari lkdmah s@ara mdraL

Dan dia berkata, "Yarrg seperti ifu tdak rralid iika s€ndirian."
Kernudia dia menegaskannSn dengan hadits hnu Abu'Arnmar.

963

9&
965

96
967

968

969

970

As$umn Al Kubn,9/783.
Al Umml<aryaAqlSynf i, 2/t92.
Di dalam naskah aslinya disebutkan: "marfu\rya', sedarghn !,ang
dicantumkan disini dari naskah e dan s.

Sumn Ad-Da nquthnl, 2 /245.
Musbdnk Al Haldm, I / 4Sg.
Sunan A?l-Danquthni, 2/245.
As-Sunai Al Kubn, S/18s.
Al Umm karya AsySyaf i,2/792.
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Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan secara mauquf, dari Ibnu

Abbas juga."

' Hadits: 'Sesungguhnya NIah mengharamkan

Meklah ..." .

Telah dikernukakan pada bab ini dari hadits Abu Hurairah dan

lainnya, dan akan dikemukakan lagi nanti-

Lsg7-Perkataan penulis: Dalam suafu pendapat yang

dipilih oleh pengarang At-Tatimmah, bahwa itu ada

dendanya, yakni duri, karena kemutlakan khabarnya-

Maksudnya adalah: "Dwin5/a frdak boleh dicabuti," yaitu yang

terdapat di dalam hadits tersebu{.-.

t36101. MuslimeTl meriwalntkan dari hadits Abu Sa'id yang me-

mar{u1l<anrtya (menyandarkannya kepada Nabi $), "Saunggahn5n

Ibrahim tetah mengharamkan Mekkah, dan s*ungguhn5n aku

menghammkan Madinah..." al hadits. Di dalamnya disebutkan: "frdak

boleh ada pohon di dalamng yang dirontokl<an kecuali untuk pakan

ftinabngl."

Aku katakan; Namun berdalih dengan hi dalam membolehkan

merrberi pakan binatang dari tanah suci Mekkah perlu dilihat lebih jauh,

karena hadits ini berkaitan dengan pakan binatang dari tanah suci

Madinah.

1398-t36111. Hadits: Bahwa Nabi $ meminta hadiah

an zamzam dari Suhail bin Amr pada tahun Hudaibiph'

97t Shaliih Muslim, no. 1374.
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Al BaihaqieTz 6uri jalur Abdullah bin Al Muammil, dari lbnu
Muhaishin, dari Atha', dari lbnu Abbas, tanpa menyebutkan tahun
Hudaibiyah.

13612]. Dan dari jalur Abu Az-Zubair, dari Jabir: Bahwa Nabi $
mengutus (utusan) kepada suhail bin Amr, yang mana saat itu beliau
sedang di Hudaibiyah, sebelum penaklukan Mekkah (untuk
menyampaikan pesanl, "Bedlah l<arni hadiah dari air zamam.,, l_alu
Suhail pun mengirimkan kepada beliau dalam dua wadah bekal. Nanti
akan dikemukakan juga secam mauquf pada Aisyah.

1399-136131. Hadits: "sesungguhn5a lbrahim telah
mengharamlan Mekl<ah, dan sesungguhnya aku
mengharamk2neTs Madimh *perti apa yang diharamkan
Ibrahim pada Melrt<ah- Binatang buruannya tidak boteh
diburu, pepohonannya fidak boleh ditebangi, dan
rerumputann5n tidak boleh dicabuti."

Muttafaq alaiheT4 dari hadib Abdullah bin Zaid bin Ashim, tanpa
kalimat: "Binatang buruann5a frdak bleh diburu..." dst.

136141. Riwayat MuslimeTs dari Abu Sa'id, di dalamnya
disebutkan: "Dan tidak boleh dirontokl<an pohon di dalamnya kecuali
unfuk pakan binabng." sebagd,irnara 5nng telah dikemukakan.

136151. RiuayatryaeTs dari hadits Jabir: *Tidak 
boleh dipotongi

ra umputanngn, dan tidak boleh diburu bbntaag buruannya.,,

972 4"-5*r., Al Kubn, 5/202.
e73 [elgzgl.
974 Shahih At Bukhari, no.2129 dan Shahk Muslim, no. 1360.
e75 Shahih Musltm,no. 1374.
976 Shahih Mtslim, no.1362.
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136161. Dan dari hadits sa'd bin Abu waqqat5e77, " (tidak boleh)

untuk tdipoansPTs rerumputann5n abu dibunuh bintang buntannya."

136171. Riwayat Abu DaudeTe d66 hadits Ali: " Tidak boleh

dicabuti rerunpubnngn, frdak boteh diburu buruannya..." alhadits.

' Hadilts : - Sesungguhnyn "kq 
mengharamkan apa

wng di antan dua bebafuan hitam Madinah..." al hadits.

Telah dikernukakan, yaitu di dalam lafazh hadits Sa'd'

t4OO-136181. Hadits: Bahwa Sa'd bin Abu Waqqash

mengambil barang bawaan seorang lelaki yang membunuh

binatang bunran di Madinah --- al hadits'

Mnslimge memarfuLl<a,,,'. dari haditsrUn. Di sini terdapat

asumsi pada riwalnt Al Hakirn, dan ada asumsi lain pada riwayat Al

Brrzzar.

Adapun Al Hakim, dia mengabarkan di dalam Al Mustadmkgsr,

dan merqntakan bahwa keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak

meriwayatkannlp, padahal ini terdapat di dalam riwayat Muslim.

sernentara N Bazzar982 mengatakan, "Kami tidak mengetahui

orang 5nng meriwayatkannya dari Nabi $ selain sa'd, dan tidak pula

orang yang meriwayatkan darinya selain 'Amir bin Sa'd'"

977

978
Ibid, no- 1363-

Di dalam naskah aslinya dicanhrmkanr'gb @ipotonil, dengan lafazh ta'nits,

sedangkan yang dicanhrmkan di sini dari naskah D, dan demikian juga yang

terdapat di dalam Shahk Mwlin-
SuMnAfuDatil, no.2035-
Shahih Mtglim, no. 1364.

Mtsbtuk N Haldm, T/Mffi7 -

Mtsmd Al har no. 1L26.

979

980

981

982
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Nanti akan dikemukakan terhadapnya ldi dalam]e83

bahasan ini.

Jalur lainnya:

t36191. [Diriwayatkan]ge bahwa mereka berbicara kepada Sa'd

mengenai barang yang dirampas ifu, maka dia berkata, "Aku tidak akan

mengembalikan makanan yang tdah Rasulullah $ berikan kepadaku

sebagai makanan."

Abu Daude8s dari jalur Sulaiman bin Abu Abdillah, dari Sa'd.

Dikeluarkan juga oleh Al Hakimge dengan lafazh: Bahwa Sa'd

keluar dari Madinah, lalu dia mendapati salah seorang pengumpul kayu

bakar membawa pohon (kayu) basah yang dipotongnya dari pepohonan

Madinah, maka dia pun mengamhl barang bawaannya. Lalu ada yang

berbicara kepadanya mengenai ifu, maka dia pun berkata, "Aku tidak
al<an meninggalkan harta rampasn !,ang Rasulullah # berikan

kepadaku, dan sesungguhnya aku termasuk omng yang paling banyak

harta."

Al Hakim menshahihkannyra, dan juga Sulaiman, sementara Abu
11u6*9s7 berkata, "Tidak maqlhur."

985

986

987

Di dalam naskah aslinln dicantumkan dengan hfazh: i:r+ (dari), sedangkan

png dicantumkan di sini dari naskah 3 dan ,, dan inilah yang lebih sesuai.

Di dalam naskah aslinya dicanhrmkan dengan lafazh: tlit (Mereka

meriwayatkan), sedangkan png dicanfumkan di iini dari naikah p dan s, dan

ungkapan di dalam naskah D: cs:,iiii @eaarci: Dia meriwayatkan).

Sunan Abu Daud, no.2037.
Musbdmk Al Hakim, I /8@87 .

AlJarh wa At-Ta dil4/727.
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14O1-t36201. Hadits: Driwayatkan bahwa beliau $
bersabda,' Binatang buruan Waii (Thaif) diharamkan karena

Allah Ta'ala-"

Abu Daude8s 6uti hadits

mengomentarinya. Dihasankan

dikomenbri oleh Abdul Haq'eeo

[-alu Ibnu Al Qaththan99l mengomentarinya dengan apa yang

dinukilnya dari Al Bukhari, bahwa itu tidak shahih. Demikian juga yang

dikatalGn oleh Al Azdi.992 A&-Dzahabi993 rllett 
"6utkan, 

bahwa Asy-

Syafi'i menshahihkannYa

Al Khallal menyebutkan, bahwa Ahmad men-dha'ifl<arnya.

IbnU Hibban994 mengatakan tentang perawinya yang sendirian

meriwaSratkannya, yartu Muhammad bin Abdullah bin Insan Ath-Thaifi,

"Dia suka keltu." Indikasinyaz mqydha'ifl<an haditsnya, karena tidak

jt; N?FL|*

988

989

Az-Zuban bin Al 'Awwam, tanPa

oleh tAl Mundzirilese dan tidak

Sunan Aht Daud, no.2032-
Apa yang di antara dua tanda kurung siku ini dari naskah p dan r, sedangkan

di dalam naskah aslinya dicantumkan "At-Tirmidzi," kemudian di iuhtn

anobsinp dicanhrmkan sebagai berikut: "lni kekeliruan terhadap At-Tirmidzi,

karena diu ,uln" sekali tidat meriwayatkannya, dan tidak seorang pun dari

imam png empat (para penyusun kitab-kitab As-Sunan) selain Abu Daud-

Dan demikian pemwinp adalah Ibnu Insan dan anaknya' Demikian yang

dikatakan oleh Ibrahim An-Naii."

N Ahl<am Al Wustha(2/2461.

hlpn Al Wahn wa Al lham(4/327)-
ljh. Mzan N I'tidal(3/3931-
l:h. Iu{izan Al I'tidal.

Di dalam Ab-Tsiqat (9 /331 -

99o

991

992

993

994
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ada perawi lain yang meriwayatkannya, maka jika dia keliru dalam

hadits ini, maka hadits ini dha'if.

Al Uqaili99s berkata, "Tidak di-mutaba'ah kecuali dari jalur yang

mendekatinya dalam ke dha'ifannya."

An-Nawawi mengatakan di dalam Syarh Al MuhadzdzaPe6,

"funadnya dha'if."

Dia berkata, "Al Bukhari mengatakan di dalam Shahih'nyar,

'Tidak shahih'."

Demikian yang dikatakannya. Yang benar, bahwa maksudnya

adalah di dalam TariklrnyaggT, karena Al Bukhari mengatakan itu di

dalam biographi Abdullah Ibnu Insan, kalau tidak, maka AI Bukhari tidak

menyinggung ini di dalam kitab Shahitmya. Watlahu a'lam.9e8

Perhatian:

Lafazh Li tWufl dengan fathah pada wawu dan tasydid pada

jiim.Yaitu sebuah negeri di Thaif.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah sebuah lembah di

sana. Pendapat lain menyebutkan, bahwa itu adalah seluruh Thaif.

L4O2-136211. Hirdits: Bahwa Nabi * melindungi

lahan gembalaan An-Naqi' unfuk unta'unta zakat dan
kambing-kambing upeti. Al Bukharieee dari jalur Ibnu

e5 Adh-Dhu'ak' laryaAl Uq3ili (4/921-
w NMalmu'(7/3941.
ee7 AbTarilrh Al lkbk L/140. Dia berkata, "Dia tidak di-mutaba'ah."
98 An-Nawawi juga menyandarkannya kepada At-Tarikh Al Kabia dan tidak

menyinggung Ash.Shahk.
eee Shahih Al Bukhari, no. 3012.
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upinah, dan Az-zuhri, dari ubaidullah bin Abdullah bin
.Utbah, dari Ibnu Abbas, dari Ash-Sha'b bin Jatstsamah,

bahwa Nabi $ bersau a, " Tidak ada himato}o (perlindungan

tahan gembalaan) kecuali bagi Ntah dan bagi Rasul-Nya."

Dia berkata, *Dan telah sampai kepada kami, bahwa

Rasulullah $ melindungi lahan gembalaan An-Naqi" dan

Bahwa umar melindungi lahan gembalaan As-Saraf dan Ar-

Rabdzah-

Demikian Al Bukhari meriwayatkannya [menyusd]1o0r hadits:

" Tidak ada hima (perlindungan lahan gembalaan) kecuali bagi Allah dan

bug, Rasut-It$n." Dan itu yang bersambung (sanadnya) darinya,

sedangkan lainnya dari riwayatsriwayat mursal Az-Zuhi'

Al Baihaqilooz 6oL1u, "Kalimat: 'melindungi An-Naqi" adalah

dari perkataan Az-Zuhn." Demikian juga 5nng diriwayatkan oleh lbnu

Abu Az-Zinad dari Auurrahman bin Al Harits, dari lbnu syihab, secam

mu'dhal(gtgrx dua perawi atau lebih secam berurutan)'

Diriwayatkan juga oleh Alunad1003, Abu pu'61004 dan Al

11uLiro1oos dari jalur AMul Aziz Ad-Darawardi, dari Abdunahman bin Al

Harits, lalu dia menyisipkannya semuanya. Al Bukhari menghukumi,

bahwa hadits orang yang menyisipinya adalah lemah'

hOOO l+irru ialah peltndungan lahan mat dari para penggembala yang akan

menggernbalakan bintang temaknya di dalamnya supala rumputnln banyak'

r..*"ai- digembalakan di dalamnln binatang temak tertentu. (pen).

10of pi dalam nasloh astiryn dicanfumkan; tiiii (secara mu'anbnl, ini jelas salah,

dan yang benar adalah png terdapat di dalam naskah ; dan r'

t@2 4"=5--, Al Kubm, 6/lM -

rcfrl Mt$md Al Imam Ahmad, 4n l.
loo4 5*un4ht Daud, no. 3048.
t0o5 p4,o6'"7 Al fhldm\ 2/6L.
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Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i1clo6 dari [udi61007 Malik, dari

Az-Ztshi, lalu dia menyebutkan yang maushul srria-

Abdul Haq menilainya gharib di dalam Al,Jami sehingga dia

menyatakan, bahwa kalimat: "Dan telah sampai kepada kami" adalah

dai ta'liqat N Bukhari. L-alu hal ini diikuti oleh hnu Ar-Rif'ah.

Sebagai - sanggahannya, cukuplah bahwa Abu pur'r61008

meriwayatkannya dari hadits hnu Wahb,d ari Yunus, da|r Az-Zuhri, lalu

dia menyebutkannln, dan mengatakan di bagian akhimya, "lbnu Syihab

berkata, 'Dan telah sampai kepadaku, bahwa Nabi $ melindungi

wilagnh ArNaqi'."

Al Hakim keliru dalam mengatakan, bahwa keduanya (Al

Bukhari dan Muslim) saflur-satna meriwa5ntkan tndits: " Tidak ada hima

(perlindungan lahan Sqnbkan) kanli @ Allah dan bagi Rasul-Nya."

Karena hadits ini ternrasuk yang han!,a diriwayatkan oleh Al Bukhari.

Kekeliruan Al Hakim dalam hal ini diilart oleh Abu Al Fath Al Qusyairi

di dalam N llmanlw dan Abu Ar-Bifah di dalam Al Mathlab.

Mengenai rnasalah ini ada riwapt

136221. Dari Ibnu Umar Fng di keluarkan.oleh Ahmad1010 6u,',

Ibnu Hibbanlol1 d66 hadits lbnu Urnar: Bahwa Nabi $ melindungi

lahan g€rnbalaan An-Naqi' unhrk lsd&kuda kaum muslimin.

10o6 1y 5*r, N KubnlanwAn-Nasa'i, rc- 5775.
root lqrBl4l.
Loos Swan Abu Datil, no. 3083.
tow N llmam karya hnu Daqiq Al 'ld, h- 361,/no. 955.
toLo 14*n 4 N Imam Ahmad,2/15*L57 -

lorl 56u171i lbni Hibfun, pembahasan tentang pqrbuatan baik, no. 4683.
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Faidah:

Dengan demikian jelaslah bahwa perkataannya: "unfuk unta-

unta zakat dan kambing-kambing upati," adalah sisipan yang tidak

terdapat di dalam asal khabamya.

Perhatian: .

l-afazh i:+iljt 6engarr nuun, demikian yang dinyatakan oleh Al

Hazimi dan yang lainnya. Yaitu termasuk negeri-negeri Muzyanah,

terletak di permulaan lembah Al 'Aqiq. l-afazhnya menyerupai lafazh

t*lt, dengan &aa'bertitik satu di bawah. Al Bakd menyatakan bahwa

keduanya sarrra, namun pendapat yang masyhur adalah yang pertama.

1403-[3623, 36241. Hadits: Bahwa Rasulullah *
menggiringkan herpan kurban.

Mutbkq ataih dan hadits 611012, Aisys[1o1s dan lainnya.

L4O4. Redaksi: Dan apa-apa yang ditutup mulut
(wadah)nya di tanah suci.

Tidak dinukil secara jelas (dengan reaksi ini), akan tetapi

zhahimya denrikian, karena dia tidak menukil.

Atsar-atas dalam masalah ini:

LoLz ShalTili Al &)khari, no. L7 07 dan Shahih Muslim, no. 131 7.
LDts Shalnli Al Bukhari, no. L692 dan Shahih Muslim, no. 7228 (751.
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1405-[36251- Redalsi: Sesungguhnya para sahabat

Rasutullah s datang ke Mekah sambil menlnndang pedang-

pedang mereka pada tahun Umrah Qadha"

Asy-Syafi'i1o14 6uri hrahim bin Abu Y.hya, dari Abdullah bin

Abu Bakar, dengan redaksi ini secara ntutsaL

Ini dikuatkan oleh:

1g626). Apa yang diriwayatkan oleh Al Sqli[',uti1015 dari hadits

Ibnu umar: Bahwa Rasulullah $ keluar trrhrk umrah, lalu orang-orang

kafir menghalangi di anam beliau dan Baitullah al hadits. Di

dalamnya disebutkan: Dan tidak mernbawakan senjata kepada merek3

kectrali pedang.

. Dalam masalah ini terdaPat

136271. Hadits Al Bara' mengenai kisah perianjian damai, dia

berkata, "Dan tidak mernasukinlp kecrlali trarrya mernbawa pedang yang

disarungkan di dalam sanrngn5ra." Dkdrarkan oleh kduanya.1015

Dalam suatu riwa5nt y*1irrr1o17 disebulkan: 'Pedang [dan busur]."

1406. Redaksi: dan tidak apa-apa mengikat kantong

(bekal) dan wadah air di tengah untuk kebutuhan nafkah-

Diriwayatkan dari Aislph dan Ibnu Abbas'

to74 74utru4 AsySSafi'i, h. 366.
roLs 56u177 41BuWnri, no. 1806, 1807-
Lote 56r1ri1r 41BuWnri,no. 1844 dan Slnhih Mfrrq no- 1783 (90)'

1017 Demildan dicantumkan di dalam naskah ashrya serta naskah ; dan r 5rang

disandarkan kepada riunpt Muslim, namun mya tidak menemukan itu

padanya, akan tetapi terdapat di dalam riuapt AI Bukhari, no. 2700. Di

dalam naskah aslinlra iuga dicanhrmkan, air (perisai) sebagai pengganti ,,'iir

(br:sur), dan Snng benar adalah png terrdapat di dahm naskah ; dan s'
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136281. Adapun afsar Aisyah, diriwayatkan oleh Abu Bakar bin

Abu Syaiba51018 dan Al Baihaqilole dari jalur Al Qasim darinya: Bahwa

dia ditanya tentang (membawa) kantong (bekal) bagi orang yang ihram,

maka dia pun berkata, "lkatlah nafkahmu di pinggangmu."

13629l.lbnu Abu Syaibahlozo jrgu meriwayatkarl sempa itu dari

Salim, Sa'id bin Jubair, Thawus, Ibnu Al Musayyib, Atha' dan lainnya.

t36301. Sedangkan a/sarlbnu Abbas,1021 diriwayatkan oleh Ibnu

Abu Syaibah dan Al Baihaqito2? 6unjalur Atha' darinya. Dia berkata,

"Tidak apa-apa (membawa) kantong (bekal)bagi orang yang ihram."

Ath-Thabarani di dalam At Kabii023 dan Ibnu Adi1024 me-

marfuLl<annya dari jalur Shalih maula At-Tauamah, dari Ibnu Abbas. Ini

dha'if.

1407-136311. Redaksi: Inai bukanlah pewangi. Para
istri Rasulullah $ mengenakan inai padahal mereka sedang

ihram-

Ath-Thabarani di dalam N Kabilozs dari jalur Ya'qub bin

Atha', dari Amr bin Dinar, dari hnu Abbas, dia berkata, "Para ishi Nabi

$ mengenakan inai sqmentara mereka berihram, dan mereka juga

mengenakan pakaian yang dicelup sementara mereka berihram."

7oL8 Mushannaf lbnt Abu Sgihh, S/470.
Lo19 As-Sunan Al Kubra, 5/69.
lo2o lbid, di tempat yang sama.
Lozt Mushannaf lbni Abu Syaibah, di tempat yang lalu.
ro22 4"_5unn Al Kubn,5/69.
to23 /11Mu'jam N Kabir, no. 10809.
ro24 Al l{amil karya lbnu Adi,7/L67, biographi Ahmad bin Maisarah Abu Shalih,

h.217, biografi Ibrahim bin Muhammad bin Abu Yahya.
to25 4174u12p Al l{abtr, no. 11186.
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lkedilitas Ya'qub diperselisihkan. Al Baihaqi menyebutkannya di

dalam N Ma'dfaliLo26 tanpa sanad, dia mengatakan, "Kami

meriwayatkan dari Ibnu Abbas," lalu dia menyebutkannya, kemudian

berkata, "Dikeluarkan oleh hnu AlMundzir."

Setelah An-Nawawi menyebutkannya di datam Syarh Al

Muhadzdzab,TozT dia berkata, " Ghaib'" I-alu lbnu Al Mundzir

menyebutkannya di dalam Al Isymf tanpa sanad. Yakni bahwa dia tidak

menyoroti sanadnya.

Al Fath Al Qusyairi menyebutkannga di dalam Al llmam, dan dia

juga tidak menyandarkannYa.

136321. Al Baitnqilozs berkata, "Kami meriwa5ntkan dari

Aisyah, bahwa dia ditanya tentang mencetup derrgan inai? Maka dia

berkata, "Kekasihku tidak menyukai aromangla. "

Al Baihaqi berkata, "sebagairnana diketahui, bahwa beliau

-*y.rLui minyak wangi (pewangr), maka tampaknya inai tidak termasuk

kateg6ri panaangi."

Pandangan ini dimentahkan oleh:

t36331. Apa 5nng diriwaptkan oteh Ahrnad di dalam Musnad

nyatozs dari hadits Anas: "Flasulullah $ menytrkai al faaghigh."

Al Ashma'i berkata, "Yaitu cahaya inai." Dernikian Al Harawi

menukilnln di dalam 4167*i6.rozo

Ibnu Jarir berkata, "Al FaaghiSah adahh tanaman !'ang

difumbuhkan padang pasir bempa cahaya-cahaya yang bagus dan

beraroma wangl, yang biasanya tidak ditanam."

10?.6 74u'rifu7 As^Sunan vn Al Atsan 4/26.
1027 4114ui-u'karya An-Nawawi, 7 /243-
lo?a 74u'ri61As^qunan wa AlAtsan 4/26-
to29 Mtgnad Al Imam Ahmad, S/t53.
toso Ghanb Al Hadits, S/461.
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Berdasarkan ini maka tidak tersanggah.

Aku katakan: Dan juga yang pertama tidak tersanggah, karena

bisa dipadukan antara beliau menyukai aroma cahaya dan tidak

menyukai aroma celupan.

Abu Hanifah Ad-Dinawari di dalam An-Nabatmenganggap inai

termasuk jenis Pev,rangi.

t36341. Disebutkan di dalam riwayat Al Baihaqi di dalam ;4/

Ma rifatlosl dengan sanad dha'it dari Khaulah binu Hakim, dari ibunya,

secara marfit': "Janganlah engkau mengenai pannngi suttentam engkau

berihmm, dan janganlah engkau menyenfuhkan inai, karena

itu adalah petvangi."

1408-136351. Hadits Utsman: Bahwa dia ditanya

tentang orang yang ihram, apakah boleh memasuki kebun?

Dia meniawab, 'Ya, dan (boleh) mencium wangi-wangiqn''

Kami meriwayatkannya secara berantai dari ialur Ath-Thabarani,.

yaitu terdapat di dalam Al Mu'iam Ash-Shaghiio3z dengan sanadnya

hirggu Ja,far bin Burqan, dari Maimun bin Mihran, dari Aban bin

Utsman, ldari Utsman].1033

103L 74u'67u1As'Sunan wa Al Atsar,4/26.
1032 Al(tr tidak menemukannya di dalam versi cetak Al Mu'jam Ash'Sha?hir N

Haitsami menyandarkannSa kepadanya di dalam Maima' Az-Zawa' id, 3/235,

dan dia berkata, "Di dalam sanadnya terdapat Al walid bin Zantan," tapi saya

tidak menemukannya disebutkan. Ibnu Hibban di dalam Ats-Tsiqat

menyebutkan Abu Al walid Ibnu Az-Zantan, yaitu pada thabaqalrnya, Yang

benar, bahwa itu adalah dia, wallahu a'lam. Adapun para pemwi lainnya

biqah.
10331u*6u1.r"n dari naskah g dan r.
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Dikeluarkan juga oleh Al Mundzirilo3a 6i dalam Takhni Ahadits

At Muhadzdzab se*am musnad juga. An-Nawawi mengatakan di dalam

Syarh At Muhadzdzab,l0ss "sesungguhnya ni gharib." Yakni dia tidak

mengetahui sanadnya.

1409-t36361- Hadits Ibnu Abbas: Bahwa dia masuk

pemandian Juhfah, saat itu dia sedang ihram, dan dia

berkata,'sesungguhnya Allah tidak menghiraukan kotoran-
kotoran kalian sedikit pun.:

Asy-Syafi'i1036 4un Al Baihaqi.1037 pi dalam sanadnya terdapat

hrahim bin Abu Yahya. fuy-Syafi'i berkata, "Orang yang tsiqah

mengabarkan'kepadaku," bisa itu Sufi7an atau yang lainnya, laluidia

menyebutkan lnng menyerupai ifu dengan sanad lbrahim.

1410-Perkataan penulis: Persetubuhan dalam haii dan

umrah mengakibatkan beberapa hal, di antaranya: rusaknya

ibadah. Ini diriwa3ntkan dari l.Jmar, Ali, Ibnu Abbas, Abu

Hurairah dan para sahabat lainn5n. Selesai.

t3637-36391. Atsarumar, Ali dan Abu Hurairah disebutkan oleh

Malik di dalam Al Muwaththa'|o3g dalam bentuk beirta yang sampai

dari mereka

AI Baihaqi1039 **rrr6arkannya dari hadits Atha' dari Umar.

Ada kemutrr,lmr padanya. Sa'id bin Manshur meriwayatkannya dari

1034 [e/g75].
toss 41 114ui-u' kann An-Nawawi (7 /2431.
Lo36 Al Utmm lo4n AsySyafi'i l2/2OS).
to37 Asgurul Al Kubm (5/631.
tos Muwatliilm' Al hnam Maltk(1/381-3821.
t03e As$aran Al Kubn (5/167}
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jalur Mujahid, dari Umar, ini terputus (mnadnya). Dikeluarkan juga oleh

Ibnu Abu $nibah.roeo

Riwalnt dari Ali1041 jrgu ada keterputusan di antara Al Hakam

dan dia.

t36401. Adapun a&ar Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Al

Baihaqiloaz dari ialur Abu Bisyr, dari seorang lelaki dari Bani Abduddar,

dari Ibnu Abbas.

Di disebutkan: Bahura Abu Bisyr berkata, "Aku

berjumpa dengan Sa'id bin Jubair, hlu a}u rnenceritakan ifu kepadanya,

maka dia berkata, 'Dernilrian Ibnu Abbas mengatakan(n5n)'."

. Adapun png lainnya:

1364U. Dalam riurayat Alunadlo4s: Dari hnu Urnar, bahwa dia

ditanSn tentarg s@rang lelah dan s@rang perernpuan ynng sdang
haji, lalu lelaki itu menggaulinya (rnenyetubuhiqn) sebelum thawaf

ifadhah? tt{aka dia pr.nr b€rkata, 'Hendakqn kduanSn berhaji lagi di

wakfu mendatang."

Riwalnt Ad-Damquthnilo44 Al Haldm1045 dan Al Baihaqi1046

dari hadits qlr'aib bin Muhammad bin AHullah bin Amr bin Al Ash,

dari kakelqTa, Ibnu Urnar dan Ibnu Abbas, menyenrpai ifu.

rw Mushanmf lbniAhr $nibahlS/164), rrc- 13081.
rur Muslnnmf lbni Ahr SpiUn $/16/;l, no. 13083.
toaz As-Su,rut AI Kubn (5/1681.
1043 Aku tidah menerrukannya dergan tafazh ini.
tct4 Sumn Aehnqttrri (3/5C51).
Lw Musadnk Al Hakim (2/651.
lw As-Sumn Al Kubn 15/167 -1681.
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Perhatian:

lg642l. Abu Daud meriwaptkan di dalam N Marasillo4T 666

jalur Yazid bin Nu'aim: Bahsa seorang lelaki dari Judzam menggauli

istrinya, yang mana keduanya sdang ihmm, lalu keduanya bertanya

kepada Nabi $, maka beliau pun bersabda, "Qadha'lah ibadah(nya)

oleh kalian berdua, dan kurbant<anlah halnn kurban oleh kalian

berdua."

Para perawinya tsiqah walaupun murcal. Diriwayatkan juga oleh

hnu wahb di dalam Muqmththa -nya dari jalur Sa'id bin Al Musayyib,

secara mursaliuga.

141L. Redalsi: DiriwaSptkan dari Llmar, Ali, Ibnu

Abbas dan Abu Hurairah, bahwa mereka berkata,

'Barangsiapa menrsak haiirrya maka mengqadha' di wa}itu

mendatang-'

Ini terdapat di dalam riwayat yang sampai kepada Malik yang

telah disebutkan sebelumnP.

1412-136431. Redaksi: Dari Ibnu Abbas: Bahwa dia

mengatakan tentang orang l,ang menggauli istrinya ketika

ihram, "Jika keduarr5p mendatangi tempat dimana keduanya

melakukan apa yang keduanya lakukan di sana, maka

keduan5p berpisah-

Al Baihaqilo'l8 dari jalur lkrimah darinya. Ibu Wahb di dalam

Muwaththa -nya1o49 meriwayatkan yang serupa itu dari Sa'id Ibnu Al

lc47 Mansil Abu Datd, no. 1r[0.
tct48 4"grrruo Al. Kubm l5/L681.
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Musawib secara marfu'lagi murcal. Di dalam sanadnya terdapat Ibnu

lahi'ah.

Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam N
Tquru"ilLo5o dengan sanad mu'dhal (dua atau lebih perawinya gugur

secara berurutan).

1413. Redaksi: Dari Ali: Bahwa dia mewajibkan
(denga) seekor kambing karena mencium. Diriwayatkan iuga
dari lbnu Abbas seperti ifu.

136441. Adapun atsar Ni, diriwayatkan oleh Al Baihaqi.1051 p1

dalam sanadnya terdapat Jabir Al Ju'fi, dia dhalt dari Abu Ja'far, dari

Ali, dia tidak pernah beriumpa dengannya

136451. Sedangkan a&ar hnu Abbas, disebutkan oleh AI

Baitaqi1052 dan menyandarkann5n.

14L4. Redaksi: Dari lbnu [Jmar, bahwa dia

mewajibkan denda karena membunuh belalang-

Diriwayatkan iuga seperti itu dari Ibnu Abbas.

13546]. Adapun labatl. diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaib6[1053

dari jalur Ali bin Abdullah Al Bariqi, dia berkata, "lbnu Umar pemah

mengatakan,' Pada (pembunuhan) belalang terdapat (ker,vaiiban /denda)

bempa sqSenggam makanan'.'"

r04e Dikemulokan oleh hnu Al Qaththan di dalam hgn Al Wahn wa Al lham,

2/t92.
loso 114rr"i1Abu Daud, no. 132, terbitan Az-7ahrani.
tosr Aslqunan Al Kubn,5/168.
rc52 As11unatl Al Kubn,5/768.
Los3 114*1r**r1 lbni Abu S5aibh, 3/ 425.
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136471. Oleh Sa'id bin Manshur dari jalur Abu $alamah, dari

Ibnu Umar: Bahwa dia memutuskan (denda karena membunuh)belalang

bempa kurma.

13643]. Sedangkan (atsal lbnu Abbas, diriwayatkan oleh Asy-

Syafi'il0sc dan AI Baihaqiloss dari jalur Al Qasim bin Muhammad, dia

berkata, "Ketika aku di tempat Ibnu Abbas, s@rang lelaki menanyakan

kepadanya tentang belalang 5nng dibunuh oleh orang yang sedang

ihmm, maka Ibnu Abbas berkata, 'Dalam hal itu (ada keurajiban berupa)

segenggam makanan'."

Diriwa5ntkan juga oleh sa'id bin lt{anshur dari jalur ini, dan

sanadnya shahih.

t4L5-146491- Hadits: Bahua para sahabat

memutuskan (denda) pada (pembunrfian) burung unta

{argo$uata.
' Al Baihaqilos5 du.i Ibnu Abbas dengan sarnd hasan.

136501. Dan dari jah-r Atha' Al Khurasani, dari Umar, Ali,

'LJsman, Zaid lbnu Tsabit, Muawi5nh dan hnu Abbas, mereka berkata,

"Pada bunrng unta 5nng dihmuh oftrng'lnng ihmm (dendanya) seekor

unta."

Dikeluarkan juga oleh As!rS!rafi'i,1057 dan dia berkata, "lni tidak

valid menurut pam atrli ilmu hadits, da. dengan qiyas kami katakan,

bahwa pada (pernbunuhan) burung unta (terdapat denda) seekor unta,

bukan berdasarkan ini.

toil Al Umml<aryaAqrq,af i, 2/19&L99.
1055 4"^911747 Al Kubn, SnA6-
tofi Asswan Al Kubn, 5/L82-
to57 Al Umm l<arya Aqrq,afi'i, 2/l9o -
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t36511. Serta dari jalur Abu Al Malih, dari Abu Ubaidah bin

Abdullah bin Mas'ud, mul<atabah dari Ibnu Mas'ud. Malik berkata, "Aku

masih mendengar, bahwa (denda) pada burung unta yang dibunuh oleh

orang ihram adalah seekor unta."

* Hadits: Bahwa mereka memutuskan (denda) pada

(pembunuhan) keledai liar dan sapi dengan seekor sapi,

(denda) pada (pembunuhan) rusa dengan kambing, (denda)

pada (pembunuhan) kelinci dengan anak kambing, dan

(denda) pada (pembunuhan) jerboa (seienis tikus)1osa dengan

anak kambing.

Al Baihaqilose 6ali Ibnu Abbas, nanti akan dikemukakan.

Malik juga meriwayatkan seperti itu dari Hisyam bin uruah, dari

aSnhnya.

l4L6-136521. Hadits: Bahwa mereka memutuskan

(denda) pada (pembunuhan) rusak dengan kambing, (denda)

pada (pembunuhan) kelinci dengan anak kambing, dan

(denda) pada (pembunuhah) ierboa dengan anak kambing'

. Mahk1060 6* Asy-Syafi'ilO51 6"ttn* sanad shahih, dari Umar'

t36531. Al Baihaqi1062 -"dt^,6y31kan dari Ikrimah, dia berkata,

*seorang lelaki datang kepada lbnu Abbas lalu berkata, 'Aku telah

melrrbunuh seekor kelinci, padahal aku sedang ihram, bagaimana

lo58 N 'Anaqaddahanak kambing yang belum setahun. Al Yarbu' (jerboa) adalah

binatnag sejenis tikus, berkaki depan pendek dan berekor panjang. (pen).

ross 1q,r9761.
L06o 4114u*uththa' karya Imam Malik (1/414).
ro6t 41 u*, kar5n Asy-syati'i 12/7931 -
to62 4" Srn* Al Kubn (5/1841.
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menurutmu?' Ibnu Abbas menjawab, 'Kelinci itu berjalan dengan empat

kaki, dan anak kamblng juga berialan dengan empat kaki. Kelinci itu

memamah biak dan anak kambing juga memamah biak, kelinci

memakan pepohonan (tanaman) dan dernikian juga anak kambing.

Berkurbanlah seekor anak kambing sebagai gantinya'."

t36541. Asy-Syafi'i1063 d4'i jalur Adh-Dhahhak, dari lbnu Abbas,

"(Denda) pada (p'embunuhan) kelinci adalah kambing."

136551. Al Baihaqilo64 dari jalur Abu Ubaidah bin Abdullah, dari

alnhnya: Bahwa dia memutuskan (denda) pada (pembunuhan) jerboa

berupa anak kambing.

Diriwayatkan juga oleh AqrSyafi'i1065 6uti jalur Mujahid, dari

Ibnu Mas'ud.

136561. Riwayat Abu Ya'1a,1066 6ri Jabir, dari Umar, yang aku

tidak melihatqn kecuali bahua ill.t marfu': Bahwa dia memutuskan

(denda) pada (pembunuhan) hyena dengan kambing, (denda) pada

(pernbunuhan) kelinci dengan anak kambing, (denda) pada

(pembunuhan) jerboa dengan anak kambing, dan (denda) pada

pembunuhan kijang (rusa) dengan domba.

136571. hnu Abu Spi65toe7 berkata, "Yazid bin Harun

menceritakan kepada kami dari hnu Aun, dari Abu Az-Zubair, dari

Jabir: Bahwa Umar mernutuskan (denda) pada (pembunuhan) kelinci

dengan spi."

Lo63 Al (Jmm karya Asrsyafi'i (2/193).
ro€A 4"3r.o Al Kubm, 5/1U.
tw Al Ummlorya Asrgnfi'i, 2/193.
1066 74*ru4Abi ya,la, no.203.
to67 M.Bliatnaf lbni Abu q/aibah,3/301.
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t36581. Riwayat Ibrahim Al Harbi di dalam N Ghaib, dari jalur

sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: "(Denda) pada (pernbunuhan) jerboa

adalah hamal.4o68 piu berkata, "Al Hamaladalah anak domba jantan."

Perhatian:

Lafazh i:;at dengan fathah pada jiim, yaitu betina dari anak

domba 1lang telah berusia ernpat bulan.

1417-13659I. Hadits Utsman: Bahwa dia memufuskan

(denda) pada (pembunuhan) bunglon dengan anak domba

jantan.

Aslr$nf i1o6e dan Al Baihaqi1070 dati plur hnu Upinah, dari

Muthanif, dari Abu As-safar, darinya. Di dalam sanadnya ada

keterputusan.

Perhatian:

L-afazh # ff a*g dhannahpada haa 'tanpa frtik,-takhfif

pada baa ' bertitik satu ber-.6 thah, ldu setelahnya '1aa ' sebagai huruf

terakhir yang ber-sukun, lalu 5nng terakhir nan. Yaitu binatang yang

berbentuk tokek, berperut besar (seperti bunglon)'

I;rta;/n iiUir dengan dhanmahpada haa' dan tasydid pada

laan, yarht at hamal (anak domba jantan), pkni anak kambing muda.

Dalam riwayat Al Baghawi dicantumkan dengan lafazh: ililt, hrrul

akhimya miim,dan dia berkata, "i!i!t adalah ana kambing'"

lffi Dengan haa'tanpatitk, sebagaimana di dalam anotasi naskah aslinya.

to6e Musnad Asy-s@ft't, h . 355.
tozo 4"^9*r* Al Kubn(5/185).
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1418-13660, 366U. [Redaksi: Dan (diriwayatkan) dari

Atha' dan Mujahid, bahwa keduanya memutuskan (denda)

pada (pembunuhan) wabar (seienis kelinci kecil) dengan

kambingl.1071'

Asy-Syafi'i1olz 6*isa'id bin Salim, dari hnu Juraij, dari Atha',

bahwa dia berkata, i'(Denda) pada (pembuhan) wabar (sejenis kelinci

kecil) adalah kambing, jika dimakan."

Dengan sanad ini juga dari Mujahid menyerupai itu. Ibnu Abu

Syaibalhloz3 meriwayatkan dari jalur Muiahid, dari Abdullah, dia berkata,

"(Denda) pada dhab6 (seienis biawak) yang didapatkan oleh orang yang

ihram adalah segenggam penuh makanan."

)+iG'fL;*?,t * ffr,Ll* [rrrr]-rttq
..t al .. l.c, ,. ,, o1,.o€ pl u- :4+ ef b)

L4L9-136621- Hadits: Bahwa beliau S bersabda

kepada Bild, sementara perutnln telah melilit,lo7a 'Wahai

unmu hubin (br.rnglon). "

Disebutkan oleh Ibnu Al Atsir di dalam Nihalnt N Gha,ib,lo7s

aku belum menernukan sanadnSn.

1071 Apa png di antara dua tanda lnnung siku ini terhapus dari naskah aslinyn,

dan itu terdapat di dahm naskah r dan g.

lo7 2 Al Urun l6rt a AErS!,afi' i, 2/L94.
ro73 74*1rn *1 lbni Afu Sgibh, 2/424.
1074 pir"6,r1Lun di dahm An'Nilntnh karya lbnu Al Atsir, "dan telah keluar

perutnya ..." kernudian lbnu Al Atsir berlrata, "Menyerupakannya dengan

itu." Yakni dengan ummu huhin Ounglon).
LoTs 4rq-1y1L*1, fr Glnrib Al Hadib, L/335.
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L42O-136631. Hadits
(pembunuhari dhabb (sejenis

muda.'

Umar: '(Denda) pada

biawak) adalah kambing

Asy-Syafi'ilo75 dalgan sanad shahih hingga Thariq. Dia berkata,

"Kami keluar untuk melaksanakan haji, lalu seorang lelaki dari kami

yang bemama Arbad mengejar dhabb, lalu dia menyergap

punggungnya, kemudian dia menemui Umar dan menanyakan hal itu

kepadanya, maka Umar pun berkata, 'Pufuskalah wahai Arbad.' Dia

berkata, 'Menunrtku, (denda) padanya adalah kambing muda, karena dia

menghimpun air dan tanaman.' Umar pun berkata, 'Maka itulah (denda)

padanya'."

Perhatian:

Disebutkan di dalam sebagian naskah: Dari Utsman. Ini

kesalahan dari pam penynlin, yang benar adalah Umar.

1421-136641. Redaksi: Dan dari Atha', bahwa
(dengan) pada (pembunuhan) rubah (serigala) adalah

kambing.

Aku katakan, Disebutkan oleh AsySyafi'ilO77, dia berkata,

"Diriwayatkan dari Atha'." Dia juga meriwayatkannya dengan sanad

shahih dari Syuraih.

1422-136651. Redaksi: (Diriwayatkan) dari sebagian

mereka, !/akni sebagian sahabat: (Denda) pada
(pembunuhan) rusa iantan adalah spi.

Lo76 41 U-- ka4n Asrr-Srfi'i, 2/794.
to77 Al Ummkann Asfi-Syafi,i, 2/199.
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AsySyaf i1078 d66 jalur Adh-Dhahhak, dari lbnr"f Abbas. Ini

terpufus (sanadnSn). Aqrslafi'i mengatakan pada bagian lain, "Menurut

para ahli ilmu, bahwa adalah tdak valid mendengamya Adh-Dhahhak

dari Ibnu Abbas."

An-Nawawilo79 1"r'luputkan hal ini, sehingga dia mengatakan,

"SanadnSn shahih."

Perhatian:

tafazh J-r-{ri dengan failuah pada harnzah, ada juga yang

mengatakan dengan kasmh,lalu 5aa' b€rfitk dua di bawah. Yaitu rusa

jantan.

' Hadits: Bahua seorang lelaki membunuh hewan

buruan, lalu dia bertanya kepada LJmar, maka Umar pun

berkata, *Putuskanhh mengenai ifu." Dia berkata, "Engkau

lebih baik dan lebih mengetahui daripada aku." Umar
berkata, 'Aku hanlra men!rurutlmu untuk memufuskan ..." al

hadits.

Yaitu Arbad lrang kisahhp telah dikernukakan sebelum dua

hadits tadi, yaitu mengenai ldsah dlnbb (sejenis biawak).

1423-136661. Hadits Umar: Bahwa dia menetapkan
kambing dalam (pembunuhan) bunmg merpati- Diriwayatkan
juga seperti ifu dari Utsrnan.

to7 8 41 U.. lar!,a Aslrq,afi'i, 2/192.
t070 41742Xnu',2/%L.
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Asy-ffi'11080 6u6 jalur Nafi' bin Abdul Harits, dia berkata,

"lJmar datang ke Mekkah, lalu masuk Darunnadwah pada hari Jum'at,

lalu meletakkan sorbannya pada tiang di dalam ruangan tersebut, lalu

seekor burung hinggan di atasnya, maka dia khawatir mengotorinya

maka dia pun mengusim5n, lalu burung itu turun, kemudian diterkam

oleh seekor ular hingga membunuhnya. Lalu setelah selesai shalat

Jum'ar, aku dan Utsman masuk ke tempatnya, lalu dia berkata, 'Kalian

berdua, berilah keputusan atasku mengenai sesuatu yang telah aku

lakukan hari ini.' Lalu dia menceritakan cerita itu kepada kami, maka

aku berkata kepada Utsman, 'Bagaimana menurutmu jika kambing

betina yang telah bergigr?' Dia menjawab, 'Menurutku ifu.' Maka Umar

pun mernerintahkan ifu." Sanadn5n hasan.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu Syaibahtoet dari Ghundar, dari

Sytr'bah, dari seomng syaikh dari penduduk Mekkah: Bahwa Umar ...
lalu dia menyebutkannya secam murelosz lagr fidak diketahui

perawinya.

13667l.lbnu Abu S5nib6Stoas meriwayatkan dari jalur Shalih bin

AI Mahdi, dari ayahnya: Bahwa itu dialami oleh Utsman, dengan

maknanya, namun di dalamnya disebutkan, bahwa dialah yang mengusir

burung itu dari pakaian Utsman, lalu Utsman berkata kepadanya,

"Tebuslah atas namamu dengan seekor kambing." Maka aku berkata,

"Sebenamya aku mengusimya unfukmu." Da pun berkata, "Dan atas

namaku seekor kambing. "

t@o Al tJmm lonn fuir-Syafi' i, 2/195.
r08t 74u"6u*ru1: Ibni Abu qnibh (3/17 81.
rc421qr6771.
t083 14r"6unn 1 tbni Abu Spibah (3/1781.
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13668]. Ibnu Abu S5nib6Sroa+ meriwayatkan dari jalur Jabir, dari

Atha': "Orang yang pertama kali mbnebus burung tanah suci dengan

kambing adalah Utsman. "

Jabir ini adalah Al Ju'fi, dia dhail Adapun riwayat mengenai ini

dari Utsman, telah dikernukakan.

1424-136691. Hadits Ali:
kambing '(sebagai denda) pada

merpati-

Aku belum menemukannya,

darinSaa.

Bahwa dia menetapkan
(pembunuhan) burung

dan AqrSyafi'i juga tidak

1425-13670l- Hadits lbnu Umar: Bahwa dia
menehpkan kambing (sebagai denda) pada (pembunuhan)

bunrng merpati.

hnu Abu Slnibahroas dari jalur Atha': Bahwa seorang lelaki

menufupkan pintu (kandang) merpati dan anak-anaknya, lalu dia

bemngkat lie Arafah dan Mina, lalu kembali dan burung-burung itu telah

mati, kemudian dia menernui hnu Umar, maka dia menetapkan atasnya

tiga ekor kambing, dan dia memufuskan ifu bersama seorang lelaki

[ainnf). Dikeluarkan iuga oleh Al Baihaqil086 dari jalur ini.

1426-136711- Hadits Ibnu Abbas yang juga seperti itu.

lo84 16i4,di tempat yang sama.
los op.cit, 3/177.
lot!6 4"9*n Al Kubn,S/206.
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Ats-Tsauri,1087 6,-,u Abu Syaibah,loas Asy-Syafi'i1o89 dan Al

Baihaqilo9o dari beberapa jalur.

1427-Hadits Nafi' bin Al Harits yang iuga seperti itu.

Demikian dicantumkan di dalam naskah aslinya1091, dan yang

benar adalah: Nafi' bin Abdul Harits, sebagaimana yang telah

dikemrukakan di dalam atsar lJmat, dut begifu iuga di dalam riwayat

fi5Y$Y6fi'i.1oel

L428-136721- Redaksi:

menetapkan kambing (sebagai

burung merpati tanah suci-

Diriwayatkan oleh lbnu Abu Syaibahloe3' 66,, Khalid Al Ahmad

menceritakan kepada kami dari Asy'ats dan Ibnu Jumii, lalu

memisahkan keduanya.loga p-i Atha', dia berkata, "Barangsiapa

membunuh burung merpati dari burung-burung merpati Mekkah, maka

atasnya seekor kambing. "

L429. Redalsi: Dan diriwayatkan iuga seperti itu dari

Ashim bin Umar dan Sa'id bin Al Musayyib

1087 Demikian di dalam manuskrip, tapi saya tidak bisa mengklarifikasi arahnya.

Walhhu alam.
ro88 74*6.o*1 lba Abu Stnibah, 3/17 8.
1089 Al Umrn kann Asy-Syafi' i, 2/L95.
roeo 4"-5*run Al Kubn,5/205.
1091 yu1ilri asal naskah Asy-Spfi'i rahimahullah.Dari anotasi naskah aslinya.

Lo92 Al Utmm karya Asy-Syafi' 1, 2/L95.
to93 41 y4ut7u*r{karya Ibnu Abu Syaibah, S/777 -

loEl yakni meriwayatkan masing-masingnya secara tersendiri. Dari anotasi naskah

aslinya.

Dari Atha': Bahwa dia

denda) dalam (pembunuhan)

218



Talkhishul Habir

t36731. Adapun a/sar Ashim bin Umar, disebutkan oleh Asy-

Syafi'i1oss kemudian Al Baihaqi di dalam Al Kffia{i5ryl@5 tanpa sanad.

Kami menemukannya dari anakn5n, Hafsh bin Ashini bin Umar,

dikeluarkan oleh Ibnu Abu SyaibahloeT d-i jalur AMullah bin Umar Al

Umari, dari ayahnya, dia berkata, "Kami datang bersama Hafsh Ibnu

Ashim, saat ifu kami masih anak-anak, dia adalah agnh Umar. Lalu kami

mengambil seekor anak burung di Mekkah ke rumah kami, kemudian

kami bermain-main dengannya hingga kami membunuhnya, lalu istrinya,

Aisyah binti Muthi' bin Al Aswad, berkata kepbdanp, maka dia pun

mernerintahkan funtuk disediakan) seekor domba, lalu dia

menyembelihnya dan menyedekahkannln. "

136741. Sedangkan lbnu Al Musayyib, diriwayatkan oleh Al

Baihaqiro98 dari jalur Malik, dari Yahf bin Sa'id, darinya: Bahwa dia

mengatakan, "(Denda) pada pada bunrng-burung merpati Mekkah bila

dibunuh, adalah safu ekor kambing."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu Spibahrose dari Abu Khalid Al

Ahmar dan dari Abdah, keduanya dari Yafup bin Sa'id, menyerupai ifu.

1430-[36751. Hadits: Menerangkan bahwa para

sahabat memutuskan (denda) pada (pembunuhan) belalang

dengan nilainya, namun mereka fidak menetapkan.

1095 p1 dalam kitab Al Badr Al Munir(6/4il51, "Asy-q/afi'i menyebutkannya tanpa

sanad, sebagaimana yang diceritakan oleh AI Baihaqi darinya di dalam

KMafiyy;at-nya."
10e6 Ahr tidak menemukannp di dalam MutrhbslnrAlKhitatgant.
t0e7 Mushan mf tbnu Abu qnibh(3/3261.
roes 4t S** Al Kubm,5/206.
109 Mushannaf lbni Abu S5nibh, 3/177 ,178.
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14u51110o dari Taid bini Aslam, dari Umar dan Sa'id bin

Manshur, dari Ad-Darawardi, dari zaid, dari Atha' bin Yasar, dari Umar:

"(Denda) pada (pembunuhan) belalang adalah kurma."

lg676l. Dan dari Husyaim,llol dari Abu Bisyr, dari Yusuf bin

Mahik, dari Ka'b, dari Umar: Bahwa dia ditanya tentang (denda)

membunuh dua ekor belalang, rnaka dia pun berkata, "Berapa yang

engkau niatkan di dalam dirimu?"

Dia menjawab, "Dua dirham."

urnar berkata, "sungguh kalian ini memiliki banyak dirham.

Sungguh dua butir kuma1102 lebih aku sukai daripada dua ekor

belalang."

Kemudian dia berkata, "I akcanakanlah apa Snng telah engkau '

niatkan."

Diriunptkan juga oleh Ibnu Abu Slnibahlro3 dari Abu

Muawiyah, dari Al A'masy, dari lbmhim, dari Al Aswad, dari Umar,

menyerupai ifu.

lg577l. Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i1104 6'i jalur lainnya,

dari umar. Di dalamnya disebutkan: "Dua dirham adala lebih baik

daripada semtus ekor belalang."

t36781. Dari .Abdah, dari Muhammad bin Amr, dari Abu

salamah, dari Ibnu Umar: Bahwa seorang yang ihram [membunuh

tloo 4114u*rtl;tl;u 'kartp Imam Malik, L/416.
1101 Al Haftzh membtnng ialan pengeluaran hadits ini, dan itu disetutkan di dalam

Al Badr Al Muna, 6/407, yaitu Sa'id bin Manshur. Diriwayatkan oleh lbnu

Hazm di dalam Al Muhalla, T /230, dari jalurnya-

1102 pemikian dicantumkan dalam posisi nasfia b (if$, semestinya: 9Uirijj,

dengan m{a'.
tlo3 14ut6u--7 lbni Ahr Stnibah, 3/425 -
tt04 41 Umm l<arya AsySyafi'i, 2/L9*L96 -
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belalang, lalu Abdullah bin Umar mernberi keputusan atasnyal,llos

sementara seorang lelaki lainnya juga memberi keputusan atasnya, salah

safunya dengan sebutir kurma, dan yang lainnya dengan t"6"1u1',-"1106

t367gl. Riwayat Asy-Syafi'illo7 denlgat'r sanad shahihdari Ibnu

Abtns: "(Denda) pada (pernbunuhan) belalang adalah segenggam

(s€kepal) t"ulr11an, dan hendaklah engkau mengambil dengan

garglarnan bdahng-belalang. "

1431-t36801. Hadits Ibnu Az-Zubair: i(Denda) pada

(pemotongan/penebangan) pohon besar lnng (masih)

txnbuh adalah seekor spi, dan pada lpng kecil adalah

seekor lrambfuig.

Aslrqpfi'ilro8 $gdota, "f:lal ini diriwaptlan dari lbnu Az-Z;trbair

danAfria'."

, bahwa dia menebusnSra dengan nilainsra- Dia tidak

rnenSrebutkan Ergkaian sanad ifu dari mereka berdua.

I368f1. Diriuaptkan dari Sa'id bin Manshur, dd HuqBim, dari

s@mng q,raikh, dari Atha': Bahrra dia pemah mengatakan tentang

oftmg yang ihrarn apabila mernotong sebuah pohon besar di antara

Itladinah, rnaka afasnp seekor unta. Dan (diriwarntkan)dari

Htrq;aim, dari Hajiai, 5nitu Ibnu Arthah, dari Atha', dia berkata,

"Mernohon ampun kepada Allah dan tidak mengulang."

1105 A* 1/ang di antara dtn tanda kun ng siku terhapus dari naksh manuskrip,

dan pencanhrman ini dari Mwlanmf lbni Abu Sgnifuh.
t1o6 Mtslwuaf lbni Afu Stnibah, 3/426.
rro7 AI Unan lort a AstrStE fi' i, 2/L96.
rros 41 11*rlarya ArySyafi' i, 2/208.
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L432-Hadits Ibnu Abbas, seperti itu. Diriwayatkan

juga dari selain mereka berdua-

136821. Atsar lbnu Abbas, Imam Al Hammain telah lebih dulu

menukilnya, dan disbutkan juga oleh Abu Al Fath Al Qusyairi di dalam

Al llmam, narnun tidak rirenyandarkannya'

Adapunlrangtidakdiketahui(perawiryn),telahdikemukakan,

dari Atha'

[3683]. Al Mawardluoe ,rrgnuldl: Bahwa Sufyan bin U]Einah

meriwayatkan dari Daud bin $abur, dari Muiahid, dari Nabi $, bahwa

beliau bersabda, "@enda) pda (panotongan) pohon png baar apbila

dipotong dari pngl<alrya adalah sakorapi'"

Al Mawardi berkata, "Aqrslraft i tidak menyebutkannya'"

1433-t36841- Hadits: Bahwa Aist ah pernah

menangkut air zamzam- '

At-Tirmidzi1llo, Al 11uLi,r1111 dan Al Baihaqilllz dari hadits

Urwah, darinya: Bahwa dia pemah membawa air zam?:im1 dan

memberitahu bahwa Rasulullah # iusu melakukannya'

Dihasankan oleh At-Tirmidzi dan dishahihkan oleh Al Hakim. Di

dalam sanadnya terdapat Khallad bin Yazid, dia dha'it dan dia

meriwayatkannya sendirian sebagaimana yang dikatakan'

1434-Perkataan penulis: Kami menetapkan (denda)

pada (pemotongan) sehelai rambut berupa safu dirham' dan

rtc9 4111u*1,4/311.
trlo Sutan At-Tirmidzi, no. 963.
lrtr 74*ed*k Al Haldm, 7/485.
rtt2 As-SuMn Al Kubm, 5/202.
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untuk dua helai rambut berupa dua dirham. Karena di masa
Rasulullah $, kambing dinilai sekitar tiga dirham.1113

An-Nawawi mengingkari ini di dalam S5nrh Al Muhadzdza6Tl'74,

dan dia mengatakan, "lni hanya klaim yang tidak berdasar kalaupun

tidak dikatakan bathil, karena Nabi $ menyamakannya dengan sepuluh

dirham datam masalah zakat, yaifu beliau menetapkan konpensasi dua

kambing atau dua puluh dirharn."

Al Mutawalli juga mengingkari ifu, dia berkata, "sesungguhnya

ifu bathil karena beberapa alasan," lalu dia menyebutkannyall15.l11o

Aku katakan: Apa Snng disebutkan oleh Ar-Rafi'i terdapat di

dalam atnryarry nntquf.

t36851. Dikehnrkan oleh hnu AMil Barr di dalam N Istidzkar

dari jalur Zakariyya As-Saji, dia berkata, "Abdul Wahid bin Ghiyats

1113 Memotong rambut saat ihmm diwajibkan membayar damm (denda) seekor
kambing, dan dianggap memotong rambut bila S1ang dipotong ifu mencapai
tiga helai atau lebih, tapi jika lnrrang dari itu malo fidak sampai membaSnr

damm se@ra penuh, tapi dinilai dengan dirham (r.rang). (pen).
ttt4 41 114u1-u, (T /9261 -
1115 yuilu sebagaimana 5rang disebutkan oleh Ibnu Al Mulqin di dalam At Badr Al

Munir(6/471): "Pertama: Bahwa poin yang diberlakukan penilaian (perkiraan
harga) padanyn adalah dalan ft$ah haji, bukan pengeluaran dirham (uang),

tapi diukur dengan makanan, yaifu sebagai dengan (tebusan) binatang buruan,
jadi hanrs diukur dengan makanan.
Kedua: Bahwa standar nilai (harga) dengan waktu, karena apa yang terjadi
pada masa Nabi SAW diberlahrkan dalam denda binatang buruan, yang
mana beliau menilai dengan binatang yang nilainla paling mendekati dengan
pertimbangan waktu. Maka sudah semestinSn ditetapkan nilai sepertiga
kambing.

Ketiga: Bahwa sSnri'at memberi pili*nn antara kambing dan makanan, dan
makanan memungkinkan b.rupa bagian (ukuran tertentu, sedangkan
kambing tidak mungkin kurang dari satu ekor), sebagaimana yang telah kami
sebutkan.

ttte 1q73761.
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mengabarkan kepada kami, Asy'ats bin Bazzar mengabarkan kepada

kami, dia berkata, 'seorang lelaki datang kepada Al Hasan, lalu berkata,

'sesungguhnln aku ini seorang lelaki dari warga pedalaman, dan

sesungguhnya telah diutus kepada kami para pefugas untuk mengambil

zakat kami, lalu mereka menzhalimi kami dan melampaui batas

terhadap kami, dan mereka menetapkan (nilail kambing dengan sepuluh

(dirham), padahal harganya tiga (dirham)'."

Bab Terkepung

';'#t p,r;v iut J,'8 q*.[rr,rr]-\ rro
|fr'.-:.8-t 6 i,?llr1 , Sw iisri:i1'q;'ju.,tcbij

[r rr :;;.]r] {.r.,(J'

1435-[36861. Hadits: Bahwa Nabi S dan para

sahabatnya terkepung di Hudaibiyah, lalu Allah' Ta'ala

menurunkan (ayat): "Jika kamu terkepung (terhalang oleh

musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang

mudah didapat." (Qs. Al Baqarah 121: L96l

Muttakq u1ui1rtt77 dari riwayat sejumlah sahabat. Asy-Syaf illr8
menyebutkan,. bahwa tidak ada perbedaan pendapat mengenai

penafsiran ayat ini.

rtLT Shatnti At Bukhad, no. 1809 dari hadits lbnu Abbas dan no, 1806, 1807 dan

shahih Muslim, no. 1230 dari hadits lbnu Umar. Juga di dalam shahih Al
Btirlnrl, no. 2700 dan Shahih Muslim, no. 1783 dari hadits Al Bara' bin

Azib. Juga di dalam shahlh Al Bukhart, no. 1811 dari h adits Al Miswar bin
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1436-136871. Hadits: Bahwa beliau & ber-tahallul

karena terkepuh pada tahun Hudaib[7ah- Saat itu beliau

ihram untuk umrah.

ului6ttte dari hadits Ibnu Umar

1437-t36881. Hadits Ibnu Abbas: 'Tidak ada

keterkepungan kecuali terkepung oleh musuh-'

Asy-Syafi'ill2O 6.0ln* sanad shahih.

1438-t36891. Hadfu: Bahrpa beliau berkata kepada

Dhiba'ah binn Az-Zubair, 'Apakah engkau hendak haii?"

Dia meniawab, *Aku sedang saldt." Beliau pun bersabda,

'Beihajilah dan syaratkanlah...' d hadits-

Mutkfaq u1ui1r1727 dari hadits Aist/ah.

t3690]. Dan riwayi Ntushmu22 dari Ibnu Abbas, menyerupai

itu.

t36911. Riwayat Abu Daudlla, 61-1ir-16ri112a dan An-

rys"u'i1125' Bahwa dia (Dhiba'ah) menernui Nabi $ lalu berkata, "Wahai

Rasulullah, sesungguhnya aku ingin hdi, apakah boleh aku

Makhramah. Serta di dalam Shahih Muslirn, no- L784 dari hadits Anas dan

no. 1785 dari hadits Sahl bin Hanif r*.
1u8 Asy-Syafi'i menukilnya darinya di dalam ,4s-Sumn Al Kubm,5/214-
Ltte ShatTili At Bukhari, no. 1806, 1807 dan Slmhih lufiidim, no. 1230.
L12o 74**4 Asygnfi'i, h. 367 .
tL2L 57u171r 41 Bulchari, no. 5089 dan Shahih Muslim, rrp- L207.
rt22 57u171i tr4*1pn, no. 1208.
tL23 S*ur 4bu Daud, no.1776.
tt24 5** 4bTimtidd, no. 941.
1t25 Sw?an An-Nasa'i, no. 27 65.
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mensyaratkan?" Beliau menjawab, " Ya." Dia berkata, "Bagaimana aku

mengucapkannya?" Beliau bersabda, " (Jcapkanlah: 'Aku penuhi

panggilan-Mu 5a Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Tempat tahallul-ku

dari bumi adalah di tempat Engkau menahanku.' Karena sesungguhnya

bgimu atas Tuhanmu adalah apa wng engkau kecualikan." l-afazh An-

Nasa'i, dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan dinilai cacat karena mursal. Al

fuhili merryatakan, bahwa tidak ada hadits yang valid tentang

pens5nratan. Ini kekeliruan darinya [mengenai apa]1126 terdapat di

dalam Ash-sttahihain. Asy-syafi'i berkata, "seandainya hadits Aisyah

tentang pengecualian ifu valid, maka aku tidak akan mengembalikannya

kepada yang lainnya, karena menurutku, fidak ada ruang untuk

diperdebatkan pada apa yang valid dari Nabi $."
Al Baihaqi berkata, "Hadits ini valid dari beberapa segi."

Al tlq66rr27 berl<ata,"lbnu Abbas meritrayatkan kisah Dhiba'ah

dengan arndanadSang ualid lagi bagrrs."

t36g2l. Dikeluarkan juga oleh lbna l(huzaimah11z8 6ri hadits

Dhiba'ah sendiri.

[3693, 3694L Dan dari hadits Anas dan Jabir. Diriwa}ratkan juga

oleh Al Baihaqi.

t369*36971. Dia juga meriwalntkan riwayat tentang

penqBratan dari Ibnu y*'u61129, Aisyiftllso dan Ummu $u16im.1131

1126 t i terhapW dari naskah aslinya, dan ini terdapat di dalam naskah; dan r.

fln fldh-phtrbfa' l<aryaAl Uqaili, 2/L37 .

Lta, Sfulili lba Khuzaimahi,no.2602 dari hadits Aisyah.
ttD As-Sunan Al Kubn,5/222.
ttso 16y4 S/ZZ1.
ttsl 19161-
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Perhatian:
t

Lafazh # (tempat tahallulkul dengan kasrah pada haa'.

l-afazhb(;z autsan dhammah pada dhadhlalu setelahnya baa 'bertitik

satu di bawah.

Asy-Syafi'i berkata, "Julukannya Ummu Hakim, dia adalah anak

perempuan paman Nabi $, ayahnya adalah Az-Zubair bin Abdul

Muththalib bin Hasyim." Al Ghaz4irl32 keliru karena dia mengatakan,

"Al Aslamiyyah." lalu dikomentari oleh An-Nawawill33, [dan dia

berkata, "Yang benar adalah Al Hasyimiyyah. "11 134

Faidah:

Ibnu Umar mengingkari pensyaratan, Ialu orang yang tidak

berpendapat bolehnya pensyaratan berpedoman dengan ini. Namun ini

fidak bisa.dijadikan hujjdr (sandamn hukum) karena menyelisihi hadits-

hadits yang valid, dan sebagian mereka menSntakan bahwa pensyaratan

dihapus (Udak berlaku lagi).

Pendapat ini diriwayatkan dari lbnu Abbas juga, namun di dalam

sanadnya terdapat Al Hasan bin Umarah, dia matruk (riwayatnya

ditinggalkan).

' Hadits: Bahwa beliau terkepung pada tahun
Hudaibiyah, lalu beliau menyembalih (kurban) di sana, dan

\ termasuk tempat halal.

rr32 4l Wasithkarya Al Ghazali, 2/705.
LL3s 41 714ui-u, (B /2381.
1134 guniun ini (yang terdapat di antara dua tanda kurung siku) terhapus dari

naskah aslinya dan naskali ), namun ini terdapat di dalam naskah p.
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Muttafaq alaih sebagaimana yang telah dikemukakan'

t3698l.Riwayat14,'1i*1135dariJabir:"Kamimenyembelih
(kurban)bersamaRasulullah{sdiHudaibiyah,safuekoruntaatasnama

fuju orang ..." al hadits.

1439-Perkataan penulis: dan itu termasuk tempat

halal.

Ini dari perkataan Ar-Rafi'i' Asy-Syaft'11136 mengatakan'

"Hudaibiyah adalah suatu tempat, sebagian darinya termasuk tempat

halal, dan sebagian darinya termasuk tempat haram' Menurut kami'

beliau menyernbalih kurban itu di tenrpat halal, di sana terdapat masjid

di rrnra beliau membai'at di bawah pohon"'

13599].DisebutkandidalamriwayatAlBu}'hari1137didalam
hadits Al Miswar yang panjang: "Hudaibiyah ih.r di luar'tanah haram"'

t4y'i}-137001- Hadits: Bahwa beliau menyumh Sa'd

agar bersedekah atas nama ibunya setelah kematiannya'

Ath-Thabarani di dalam At Kabifrss dari jalur sa'id bin Al

Musayyib,dariSa'dbinUbadah:BahwadiamenemuiNabi$lalu
berkata, 

.'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, apa

bol€h aku bersedakah atas namanya?', Beliau menjawab, 
,,Ya.,, Dia

berkata lagi, "Sedekah apa yang paling utama?" Beliau bersabda'

" Panyimman dengan air'"

tr36 slntili Musllm, no. 1318.
tr% Al Umm l<arya Asy-$afi'i (2/L591.
lr37 5152171i N Bukhan, no. 1811, 2731,2732'
trg 4114u'ir- Al Kabir, no. 5379'
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Ini terdapat di dalam riwayat An-Nasa'i1139, hnu Majah1140,

hnu Hibban di dalam Shahil>nya114l 6* Al Hakm1t42 dengarr lafazh:

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sedekah apa lpng paling utama?' ..."

al hadits.

htt murcal,karena Sa'id lahir pada tahr.m meninggalnln Sa'd.

Adapun teritang penilaian shahih Ibnu Hibban terhadapnya,

maka ini didukung oleh syaratT5n dalam ketersambungan, dernikian juga

(penilaian) Al Hakim.

Ada jalur lainn5n untuk hadits ini SBng dirir,uagptkan oleh Abu
puu61143 dan An-Nasd'i,1144 5nifu dari ialur Al Hasan, dari Sa'd,

menyempai yang pertarna. Hadits ini juga terputus

Adi jalur lainqn ynng diriu4Tatkan oleh Attr-Thabamnillas 6uri

hadits Humaid bin Abu Sha'sha'ah, dari Sa'd Ibnu Ubadah. Ini juga

terpntns (sarndnld dan dtn:if.

1370U. Oitamrtan juga oleh Al Bulfiarilltl5 6ari hadits Ibnu

Abbas, lafazhngra: Bahwa Sa'd bin Ubadah, saudara Elani Sa'idah,

ibr.rqn meninggal kefika dia sedang fidak b€mda di sisinya, lalu dia

menernui Nabi $ lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sesamguhnya ibuku

k€filo aku tidak berada di sisinlp, apalrah ada suatu manfaat

bila aku bersedakah atas rnmanya?" Beliau merfawab, uYa." lalu dia

berkata, "Maka aku persalrsikan kepadamu, bahwa kebunku al mikhmf
adalah sedekah atas naman9n."

1739 Suwt An-Nasa?, no. 3665.
t!4o 5**r 16r, ihjah no. 3584.
lr4t Shahih lbni Hibban, pembahasan tentang baih no- 3348.
Lt42 74*64ruk Al Hakim (l / 4141.
tt43 S** 4bu Daud, no. 1580.
tUA S** 4rr-Na*'l, no. 3665.
!]as 4114uh- Al lGbir, no. 5388.
rt46 Shaltih Al Bukhai, no. 2T 61.
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t441^1p7}2l- Hadits: Bahwa 'beliau mengatakan

tentang wanita yang bersuami dan dia memiliki harta,

namun suaminya tidak mengizinkannya berhaji, " Dia tidak

boteh berangkat kecuali dengan seizin suaminya'"

Ad-Daraqutl',r,i1147, Ath-Thabarani di dalam Ash-Shaghiitas

dan Al Baihaqi1149, semuanya dari jalur Al Abbas Ibnu Muhammad bin

Mujasyr" dari Muhammad bin Abu Ya'qub Al Karmani, dari Hassan bin

Ibrahim, dari Ibrahim Ash-Shaigh, dari Nafi', dari Ibnu Umar'

Ath-Thabarani berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya dari

Ibrahim selain Hassan' "

Al Baihaqi berkata, "Hassan meriwayatkannya sendirian."

Abdul Haq115o menilainya cacat karena tidak diketahuinya

perihal Muhammad

Ibnu Al Qaththan1151 berkata, "Dalam hal ifu dia mengikuti Abu

11u1irrr1152 secara nash dan Al 3rL1",uri1153 secara isyarat' Al

61.r6fl1i$115a tehh menjelaskan, bahwa Al Bukhari keliru dalam

menetapkan dua biographi padanya, karena dia membedakan antara

Muhammad bin Abu Ya'qub Al Karmani dan Muhammad bin Ishaq bin

Ya'qub Al Karmani, padahal itu sama."

Dia telah meriwayatkan riwayat darinya di dalam Shahitr

nYa.1155

rL47 Su?an Ad-Danquthni (2 / 223)'
tr48 4174u'iu- Ash'Shaghir, Ar'Raudh Ad-Dani, no' 582'
tl4e 4t-5*r., Al Kubra, (5/223).
rt50 NAlilkan N Wustha(2/259').
t(st Rot r Ty Wahm wa Al lham, 3/288-290.
LL52 41Sur6 un At-Ta'dil(8/1221.
7t53 4g-7u,i1r1, Al Kabir (l / 47, 267 -268),.

usa \4u*rdhdl;il, Auham Al Jam'wa At-Tafriq'(7/20\.
1155 5iLLurr lihar Shahih Al Bukhan-
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Ibnu Al Qaththan berkata, "SebenamSa cacatnSa ifu karena

tidak diketahuinya perihal Al Abbas."

Aku katakan: Dia tidak meriwaptkannln sendirian, karena AI

Baihaqi1156 meriwayatkannya dari jalur Ahmad bin Muhamrnad Al

Azraqi dan lainnya, dari Hassan, dan dia b€rkata, 'Hassan

meriwayatkannya sendirian. "

Aku katakan:

t3703]. Ibnu HibbanlrsT ,r',sriu,ayatkan di dalam 'Elentuk ke

tujuh puluh safu" dari "Bagian kedua" dari kitab Slnhil>nya, dari Umar

bin Muhammad Al Hamdani, dari Muhammad bin Abdullah bin Bad',

dari Hassan bin lbrahim, dengan sanad ini, hadits: "Tidak lnhl W
wanita unfuk bepergian tisa (hari) ke@li dia diwhi oldz nmhnmn5n

gng dia dihamml<an bagin5n."

Al Baihaqi1158 6odulil',1159 bagi !,ang meqgatalon, 'Dia
(suaminya) tidak boleh melamngn5n mdalsanakan haii waiib," dengan

hadits: "Janganlah kalian melamng pn lnmba Allah dan @rnsfrd
Allah."

lalu disanggah: Bahwa ihr berkenaan dengan shalat.

Kemudian dijawab: Bahwa penyimpulannln berda*ulon
keumuman lafazh.

lalu disanggah lagi: Bahwa !,ang dernikian itu apabih

keumuman ifu Udak bertentangan dengan nash lain.

rt!'6 As Swan Al Kubm (5/223).
L157 56u1rni lbni Hibban, pembahasan tentang p€rlruatan baik, no. 27n-
1158 puri sini hingga permulaan pembahasan tentang irnl beli terhaprs dari

naskah aslinya, yaitu naskah Al Qanrunin, nnka saya mengambilnya dari
naskah e,Ip 7/276/8 dan naskah 4 ynZ/h. 837 -

llse 16. Mukhtashar At Khikfgryat (3/2611.
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*f hr ,b:.1'i, o;le;ty,4ll ,l-y [rv.t]-r ttv.i r, \P: r -.

'j6 t c-$1bt:Jrl ,r-,,io 9 )t:yi,,tul :Su; ,2r4t e'*i
'+t rW,i6,i

LM2-137041. Hadits: Bahwa seorang lelaki meminta

izin kepada Nabi I untuk berjihad, maka beliau bertanya,

" Apakah engl<au (masih) memiliki kedua orang tud?' Dia

menjawab, 'Ya.' Beliau bertanya lagi, 'Apakah engkau

telah meminta izin keduanyei?' Dia menjawab, "Belum-'

Beliau pun bermMa, 'Maka pada keduanya, beriihadlah

engl<au-"

Mutbfaq ataifitso dari hadits AMullah bin Amr bin Al Ash,

dengan lahzh: "Apl<ah kdua omng fuamu masih hiduP?" Dia

menjawab, "Ya.' Beliau Pun bersaMa, "Maka pada kduanya,

bujihadlah engl<au."

[Riwayat Ibnu Hibban]tl61' "p"rg1u7 engkau, dan berbaktilah

pada kduan9p."ll52

Riwayat Abu Daudu63, FulNuru'i1164 dan hnu Maja[115s'

"sungguh aku tejah datang, sernentara kedua orang tuaku menangis."

Beliau ptur bersaMa, q?*ft 4l qi'6 ,Sg .9(*-'qu.ti'ol)',r5 ui
| :1$ll J3 "Muku kembalitah engkau kepada kduanya, lalu buatlah

kduanln terhwa sehgaimana engkau telah membuat kduan5n

menangis."

1160 51-171i 4l Ehtklari, no. 3004 dan Shahih Muslim, no- 2549-
u6r Terhapus dari naskah p.

ttdz 574ii15lbni Hibbn,pembahasan tentang perbuatan baik, no. 421.
LL63'Shnan Afu Daud, no.2528.
Ll6a 4" S*u, Al Kubn, no. 8696.
tt65 5*-, 15r, Maph, no. 2728.
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Al Hakim1166 menyertakannya dengan lafazh ini, yaitu dari

hadits Atha' bin As-Saib, narnun dalam riwa3lat Abu Daud dan An-
Nasa'i dari riwayat Ats-Tsauri [dariqBl.u67 Dalam riwayat Al Hakim
dari riwayat Syu'bah darinya, keduaqn mendengar darinya sebelum

hafalannya kacau. &ang 5nng meminta i2in 611168 adalah Jahimah atau

Muawiyah bin Jahimah, diriwalatkan oleh fl1-[16s6'il16e dan AI

11uL6.1170

Perhatian:

Tampak bahwa redaksi: (Beliau bertar4Ta la$, "Apkah erzgl<au

tdah mqninb izin kdwnyzi?" Dia menjawab, 'Belum.") disisipkan ke

dalam khabar ini.

137051. Namr.rn Abu DauduTl meriwayatkan dari jalur Darral,

dari Abu Al Haitsarn, dari Abu Sa'id: Bahrra seomng lelaki berhijrah
kepada Nabi $ dari Yaman,'bdiau bertarqn, "Apakah angl<au metniliki

s@nng di Yamari? Dia meniawab, 'Kedua omng fuaku." Beliau
bertanya lagi, "Aplah kduanSa magizinlarunfi" Dia menjawab,

"Tidak." Beliau ptrn bersabda, "IVal,a kqtblilah kepda merel<a

badra, lalu mhbkh izin kepda jika
matgizinbnnu maka angl<au, dan jika frdak, mala
bqbktilah kepda kdwnp."

Ini lebih mendekati Ar-Rafi'i.

tt66 74*g4rr1, Al llakim, 4/lZS.
1167 L1Lro dari naskah 3.

1168, p* Z/h.BWl.
Ll69 S*un 4rr-Naa'i, no. 3104.
trTo 74*64-P Al Haldm, 2/7M, 4/751.
rlTl SaTan Abu Daud,no. 2530.
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1443-Hadits: Diriwaptkan bahwa beliau $ bersaMa'

" Haji adatah (wuquf) di Arafah, barangsiapa yang tidak

mendapatkan (hari) Anfah wbelum terbitnya faiar, maka dia

tetah terlewatl<an haii-"

Aku katakan: Ini adalah dua hadits:

13706l. Hadits: "Haji adatah (wquL di Amfah.,, Diriwa5ntkan

oleh para p€nyusun kitab-kitab 5r*]t72 dan lainnya dari hadits

AMurrahman bin Ya'mur Ad-Dli.

l37}7l. Sedangkan hadits: "Elarangsiap Wng frdak

mailaptl<an..." dikelua*an oleh Ad-EaraquthhillTe dari jalur

Muhammad bin Abdurrahman bin Abu l-aila, dari Atha" dari Ibnu

Abbas, dia memarfurkannlra (menyandarkannya kepada Nabi S)'

dengan lafazh: "Elamngsiap Fw mandaptl<an (hari) Amfah lalu uruquf

di sm dan di Muzdatifah,' nnka haiing telah' sexnpwna, dan

brugsiap tang ta.laputt{an kari) Anfah, nnka dia telah tqlewatkan

haji, nala hendaHah dia ber-tahaltul untuk umnh, dan dia hants berhaii

di wklu mazdatang." lbnu Abu laila hafalahnya buruk'

Diriwayatkan juga oleh Ath-ThabaranillTa d66 jalur Umar bin

Qais yang dikenal dengan sandal, dari Atha'. sandal iuga dha'if777s

Mengenai masalah ini adalah riwayat:

t3T08l.DariIbnuUmar}IangdikelurkanolehAd-
DaraquthnillT6 6*n* sarnd dha'if iuga.

lL72 ShfienAbu Daud, no. 1949; SunanAt-Tirmidzi, no.889; Sunan An'Nasa'i,

no. 3044 dan Sunan lbnu Maiah, no. 315'
rr73 gtnrT Ad-Danquthni 12/2411 -
tt74 4174r'12,n Al l<abir, no. 11496.
tl?s h/t/277/ll.
1176 furun Ad-DataSuthni (2/2411.
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Diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i1l77 f,a11Anas bin lyadh, dari

Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari lbnu Umar, menyerupai itu, secara

panjang lebar. Dan ini adalah sanadyang shahih-

tM4. Redaksi: Sesungguhnlp orang-orang yang

dihalangi bersama Rasulullah c di Hudaibiyah beriumlah

seribu empat rafus orang, sedangkan orang-orang yang

berumrah bersama beliau dalam umrah qadha' hanya sedikit

orang, beliag tdak memerintahkan orang-orang itu unfuk

mengqadha'.

Tentang jumlah ini:

I37O9l. Maka nr Mutbfaq 
"tuil{r78dari 

haditsllTe Jabir: Bahwa

Nabi $ brihram unfuk ummh, dan bersama beliau ada seribu empat

mtus orang

Berdasarkan ini Ibnu Al Jauzi berdalih di dalam At-Tahqiftso

dalam menyatakan tidak wajib qadha', dia berkata, "Mereka bedumlah

seribu ernpat mhrs orang saat terkepung (terhalangi), kernudian di tahun

lainn5n beliau kernbali rurnun ygry ikut bersama beliau hanya sedikit

orang (fidak sampai jumlah tersebut). Seandainya diwajibkan qadha'

atas mereka, tentulah mereka sexnuanya kembali.

Mengenai pendapat ini dia telah didahului, karena Asy-

Syaf i118t mengatakan, "Kami telah mengetahui dari inti hadits-hadits

mereka: Bahwa k€fil<a Rasulullah $ melalrsanakan ummh qadha',

sebagian mereka (yang pada tahun Hudaibiyah ikut beliau) tidak ikut

Lt77 Musmd Asy-,S@fi,i, h. 124-
tt78 Slalili N Bukhari, no. 4154 dan Shahih Muslim, no. 1855.
lue .r Uuz Z/h. Bg9l.
rtso 4p7u1r1, fi Ahadtb Al,tfitlaf(Z/l11l.
rtsr 41 g*n kaq/a AslFq/afi'l (2/1591.
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serta tanpa halangan darumt. Seandainya diwajibkan qadha' atas

mereka, tenfulah beliau memerintahkan mereka, insya Allah."

Al Maward11182 berkata, "Mayoritas pendapat menyebutkan,

bahwa orang-orang yang umrah bersama beliau di tahun beriutnya

seban5nk tujuh mtus orang."

Aku katakan: Ini merubah apa yang diriwaSntka oleh Al Waqidi

di dalam Al Maghazi dari sejumlah slpikh, mereka mengatakan, "Ketika

masukn5n hilal Dzulqa'dah tahun ketL{uh, Rasulullah S memerintahkan

para sahabatrya unfuk umrah sebagai qadha' umrah mereka yang dulu

mereka terhalangi darin3n, dan jtrngan ada seomng pun lnng tidak ifu

dari mereka ynng dulu ikut Hudaibiyah. MalG tidak seomng pun dari

mereka yang tadinya ikut Hudaib[;ah yang tidak mengikuti ini (umrah

qadha') kectrali yang gugtr di Khaibar atau meninggal. lalu beliau pun

berangkat, dan turut juga orangomng lnng tadinln tdak ikut

Hudaibiyah, maka jumlah kaum muslimin yang ikut bersarna bdiau

sebanyak dua ribu orang."

Adalah Al Waqidi, apabila tidak mer4relisihi Lhabar-htrabar

shahih dan lainnya dari para abli nnghazi (inforrnasi peperangan) rnal{a

dia diterima di kalangan para sahabat kami mengenai peperangan.

Wallahu a'larn.

' Hadits Ka'b bin Uirah: Bahwa Nabi $ melihatnp,
sementara kutu-kufu beriafuhan dari kepalaqp;

Muttafaq ataih sebagaimana yang telah dikernukakan pada bab

sebelumnya.

1182 4111r*ikarya Al Mawardi 14/352).
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* Hadits: 'Banngsiapa benngkat pada waktu
pertama, maka *al<an-al<an dia furlrurban *ekor unta."

Muttafaq alaih, dan telah dikernulekan di dalam pernbahasan

tentang Jum'at.

A')bl i-'t *a?ut J-'fi ,Ly [rvr.]-\ tto
H, k g4k t,';:tt trl :Jq,d "u /t y;
1445-[37101. Hadits: Bahwa beliau * menuniuk

tempat penyembelihan di Mina, dan beliau bersabda, u hi
adalah tempat penyembelihan,tTss daq *mua area Mekl<ah

adatah tempat penyembelihan-"

14ut1i-11&1 dari Jabir dengan maknanSa dan lebih lengkap

darinya, latazlnya: "Aku menyanbelih di sini, dan Mina, semuanya

adalah tempat matyantbelih, maka silal<an kalian manyanbelih di barak-

bamk kalian."

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud1185 mer'yenrpai lafazh yang

disebutkan di dalam bab ini.

Atsar-atsarbab ini:

' Hadits Ibnu Abbas: 'Tidak ada keterkepungan
kecuali kepungan muzuh.'

Asy-Syafi'i dengan sanad shahih, dan telah dikenrukakan.

1183 r 1.;* Z/B4O\.
1t84 51r"1i11i 74*1i., no. 1218 (149).
ll85 S*n 4b,u Daud, no. 1907.
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L446-137111- Hadits Sulaiman bin Yasar: Bahwa [Abu
Ayyu$llta5 berangkat untuk haii, hingga ketika dia sampai

An-Naziyah dari jalanan Mekkah, tunggangannya kabur,

maka dia pun menemui Umar pada hari Nahar, lalu

menceritakan hat itu kepadan5n. Umar pun berkata,
*Lakukanlah sebagaimana yang engkau lakukan pada hari

Nahar...' al hadits.

1441L,11&7 AqfSyafi'ill88 6* Al Baihaqi1189'1190 Para perawi di

dalam sanadn5n tsigah, narnun benfukryn terputus, karena walaupun

sulaiman pemah beriumpa dengan Abu A3n7ub, nannun dia tidak ada

pada masa teriadinln kisah ini, sernentara dia iuga tidak mengatakan

bahwa Abu Aryub mernberitahukan ifu kepadanya. Namun menurut

teori Ibnu Abdil Barr, bahwa in nnushul(bersambung).

Perhatian:

l-afazh L;6r dengan nuwt dan aay, yartu lokasi sumur Ar-

Rauha' dan Ashshafra'.

Atsar dari umar ini mernpunyai jalur-jalur periwayatan lain, di

antaranya:

l37tZl. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Muawiyah dari Al

A'masy, dari Ibrahim, dari Al Asmd: "Aku tanyakan kepada Umar

tentang orang 37ang terleuntkan haji, maka dia berkata, 'Dia memulai

ihmm untuk ummh, dan dia hanrs berhaji di waktu mendatang.'

1186 puri naskah p.

rr87 Muwatlitha' Al Imam Makk(7/3831.
LL88 14r"nu4 Asjt Sjmfi,i,h.125.
1r8e 4"-gu*n Al Kubm, (5/1741-
Lteo l?/t/Z7T /i/|.
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Kemudian aku berjumpa dengan Zaid bin Tsabit, dan dia juga

mengatakan seperti itu." Dikeluarkan oleh Al Baihaqi'119i

t37131. Dia juga meriwayatk arlrsz dari jalur Ayyub, dari Sa'id

bin Jubair, dari Al Harits lbnu1193 Abdullah bin Abu Rabi'ah, dia

berkata, "Aku mendengar Umar ketika ditemui seorang lelaki di

pertengahan hari-hari Tasyriq, yang mana orang itu terlewatkan haji,

maka umar berkata, 'Thawaflah engkau di Baitullah serta di antara

Shafa dan Marwah, dan wajib haji atasmu di waktu mendatang'."

L447-13714L Hadits Umar: Bahwa dia

memerintahkan orang-orang yang terlewatkan haii untuk

mengqadha di waktu mendatang, dan dia berkata, 'Maka

barangsiapa yang tidak mendapatkannya, maka wajib

berpuasa tiga hari dalam masa haii dan tujuh hari apabila

telah kembali.'

14u1i111sa dari hadits Sulaiman bin Yasar: Bahwa Habbar bin Al

Aswad datang pada hari Nahar, saat itu umar bin Khaththab sedang

menyembelih hewan kurbannya, lalu dia berkata, "Wahai Amirul

Mukminin, kami telah salah dalam menghifung..-" al hadits.

Bentuknya terputus, namun Ibmhim bin Thahman

meriwayatkannya dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Sulaiman bin

Yasar, dari Habbar bin Al Aswad, bahwa dia menceritakan kepadanya.

lalu dia menyebutkannya secara berasmbung (sanadnya). Dikeluarkan

oleh Al Baihaq1.11e5

ttel 4"-5*un Al Kubm,.5/175.
7L92 16i4, di tempat yang sama.
1193 p1 dalam naskah ; dicantumkan: or (dari), itu salah.

rre4 Al Muwaththa' Al Imam Malik(7/3831.
LLes Ac_Sunan Al Kubn(S/l7ll.
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Al Baihaqille6 juga meriwayatkan dari Al Aswad bin Yazid, dia

berkata, "Aku bertanya kepada [Jmar ..." lalu dia menyebutkanya

sebagaimana yang telah dikemukakan. Al Baihaqi 6.tL4u1197, "A.y-

Syafi'i berkata, 'Hadits ini bersambung (sanadnya) dari Umar, sesuai

dengan hadits kami, dan hadits kami ada tambahan hewan kurban

padanya, sedang orang yang menambahkan pada hadits ini lebih hafal

daripada 5nng tidak menambahkan'."

1448-137151. Hadits lbnu Abbas: nal aytnm al

ma'lumat (hari-hari lnng ditentukan) adalah hari lrang

sepuluh, sedangkan al ma'dtdaf (yang berbilang) adalah

hari-hari Tasrr;riq-

AqrSyafi'ille8 dengan &rnd slphih- Dishatrihkan oleh Abu Ali

As-Sakan, dan dikernukakan oleh Al3uL1-iU99 secara mu'allaq (tanpa

merr@utka aural mnadnln) dalam benfuk Snng mernastikan.

tte6 lbid.
tt97 OO."i1.
treB 114u7i61As.fiunan w Al Abarl4/2551.
Ttsg Shatiiti Al Bul<harl, kitab Dua hari raya, bab Keutamaan beramal pada hari-

hari Tasyriq, 7/232-
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Bab: Hewan Kurban

1449-13716, 37L71- Hadits: Bahwa beliau S
berkurban seratus ekor unta-

Al Bukharil2oo duri hadits Ali'

1qur6*1201 dari hadits Jabir-

1450-137181. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa Nabi &
memintashalat Zhuhur di Dzulhulaifah, kemudian

dibawakan untanga, lalu beliau menandainya

kanan punuknya

Dikelaurkan o14, Y*1i-. 1202

di bagian

1451-137191. Hadits: Bahwa beliau S pemah

berkurban kambing yans dikalungi'

Muttafaq alait]zo3 dari hadits Aisyah, lafazhnya dari Muslim.

'*l tiy ze:r-it G'Jt, ^f; 
,Ly [rvr .]- t t oY

*#)#l'uY\'t:w
L452-t372Ol- Hadits: Bahwa beliau bersaMa

mengenai heuran kurban, 'Jika hewan ifu kelelahan (mal<a

t2ct0 Sh"lrili 4l Eluklmri, no. 1718.
tzot 57u1ri1i Mwfrm, no. 1218.
l2o2 g1r1r11i 114,o17rrr, no. 12t[3-
t2o3 51u1ri1r 41Bulclnd, nio. 1701 dan Shahih Muslim, no' 1321 (367)'

r
c rc
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sembelihlah). Dan ianglah engkau memakan dainya dan
jangan seorang pun dari orang-orang Wng besertamu-nLzo4

14*1i,r1205 dari hadits Ibnu Abbas, bahwa Dzuaib Abu Qabishah

menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah & mengutusnya

membawakan unta-unta, kernudian beliau bersabda, 'Jika ada yang

kelelahan darinya, lalu engkau khawatir mati, maka sembelihlah,

kemudian celupkan sandalnSn pada darahnSn, kemudian tepukkan pada

bahunya, dan janganlah engkau memakannin dan jangan pula seorang

pun dari oftng'orzng yang besertamd."

Ada jalur-jalur lainnya dalam riwayat yrt1itt 1206 dari lbnu

Abbas.

, l372tl. Dan juga para penyusun kitab'kitab 5*nL207, 15nu

Hibban,1208 Al Hakim1zoe dan Abu Dzar,1210 6ri hadits Najiyah AI

Aslami: Bahwa Rabulullah $ mengutusnya mernbawa haruan kurban,

dan beliau bersabda, "Jil<a (hewan ifu) kelelahan, maka sernbelihlah,

kemudian celupl<an pada damhryn, kemudian biarkan ifu

unfuk omng-orang lain."

Diriwayatkan juga oleh Al Waqidi di dalam Al Maghazi dan

hadits Najiyah bin Jundub AlAslami: Bahwa Rasulullah $ mbnugasinya

membawakan hewan kurbannya.

LzM I?/L/Z78ll dan tlJvz2/h.8421.
tzos Shahih Muslim, no. 1326.
t2o6 56u1ri1i 74*1i*, no. 1325.
7207 S*rn 4bu Daud, no.1762; Sunan At'Tinnidd, no. 910; As'Sunan Al Kubm

ka4n An-Nasa'i, no. 4137 dan Sunan lbnu Maiah, no. 3106.
L2o8 56u171i lbni Hibban, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4022.
t20e 114u"1u4,p1i Al Hakim (L/447).
1210 p"*1Lian yang disebutkan di dalam kedua naskah manuskrip lang ada

padaku, tapi saya tidak mengerti maksudnya.
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Dia berkata, "Jumlahnya fuiuh puluh ekor unta"' Najiyah

berkata, "[alu ada seekor unta di antaranya yang kelelahan, maka aku

menemui Rasulullah # di Al Abwa' dan memberitahukan'itu kepada

beliau, maka beliau pun bersabda, 'sernbelihlah hewan ifir, dan

kalung-kalungn5a pada damhnSn, dan ianganlah engkau

memakan sedikit pun darirya dan iangOn s@rzng pun dari orang-orang

5nng besertamu, dan biarl<anlah ifu unfuk oftng-omng luin'.D1271

1211 1ni akhir juz pertama dari naskah;, lalu di bagian akhimya disebutkan sebagai

berikut: Selesai sudah Juz Pertarna dali Takfuii Ahadits Ar-Rafi'i dengan

talkhish Al Imam Al Hafizh Al Huiiah, penolong sang pemimpin para rasul,

syihabuddin Ahmad bin Ali bin Al Asglani yang dikenal dengan sebutan Ibnu

Hajar, semoga Allah menganrgeralrkan ketnlusan dalam aktifitas dan

diamnya, serta menernpatkannlB di alfrirat di negeri kemuliaan-Nya, dan juga

semua kaum muslimin. Arnin, amin, amin. Pada hari Sabfu dari Jumadal

Akhir tahun delapan ratus dua puhh enam H, sernoga Allah memberikan

kebaikan ... semoga Allah melimpahkan shalawat dan salam kepada sang

pemipin kita, Muhammad, dan'luga kepada keluarganya dan para

sahabahya. Cukuplah Alah bagi hta, dan Dialah sebaik-baik penolong.
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l-,B"
KITAB JUAL BELI

Bab Apa yang Menjadikan Jual Beli Sah

b, * ,!r',:l ,.Fb y. e\ .;y [rvrr] -r roi

{,Y'tei,hlt P:Jui 'J^3iit *f"*,.W *')

, lt?.,

H

dc

.yt'
1453-t37221. Hadits Rafi' bin.Khudaij: Bahwa Nabi

S ditanya tentang pencaharian lnng paling baik, maka

beliau pnn bersabda, "Pekeriaan seseorang dengan

dan setiap iual bek Wng baik-"

Al Hakirn1272 6*i hadits Al Mas'udi, dari Wail bin Daud, dari

Ubadah bin Raft' bin Khudaij, dari ayahnya, dia berkata, "Dikatakan,

'Wahai Rasulullah, pencaharian apa yang paling baik?' ..." lalu dia

menyebutkann5n.

. Diriwayatkan juga oleh 6fir-ftu[t*i1213 dari jalur lainnya,

hanya saja dia mengatakan, "Dari kakeknya," dan ifu benar, karena dia

adalah Ubadah hnu Rifa'ah bin Rafi'bin Khudaij. Adapun perkataan Al

Hakim, "Dari a1nhn5n," ini benfuk pelompatan. Dalam hal ini ada

1212 74*p4o1; Al Haldm, Z/10.
r2r3 4174u\u- Al lkbin no. u[411.
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perbedaan terhadap Wail bin Daud, yang mana Syarik mengatakan,

"Darinya, dari Jumai' bin Umair, dari pamannya (saudara ibunya), [Abu

Burdahl 121 4 .1215 Sementara Ats-Tsauri1216 mengatakan, "Darinya, dari

Sa'id bin Umair, dari pamannya (saudara ayahnya).u

Keduanya diriwayatkan oleh Al Hakim1217 ;uga, dan yang

pertama dikeluarkan juga oleh NBazzar, namun dia mengatakan, "Dari

pamannya (saudara ayahnya)." piu1218 berkata, "lbnu Ma'in

menyebutkan, bahwa paman (saudara ayah)nya Sa'id bin Umair adalah

Al Barra' bin Azib." Dia berkata, "Jika Ats-Tsauri dan Syarik berbeda,

maka yang ditetapkan adalah yang dari Ats-Tsauri."

Aku katakan: Perkataannya "Jumai' bin Umair" adalah keliru,

karena sebenamya dia adalah Sa'id, dan yang terpeliham adalah

riwayatnya orang Snng me.riwa5ntkannya dari Ats-Tsauri, dari Wail, dari

Sa'id secara mutsl. Dernikian 5nns dikatakan oleh Al Baihaqilzle, 661

sebelumnSn Iitu dikatakan]lzzo olehAl Bul&ari. Abu Hatim mengatakan

di dalam 41 rh1,7221 'Yang.ntutallebih mendekafi."

[-ain dari itu, ada juga perbedaan lain terhadap Al Mas'udi,

dikeluarkan oleh Al g* 17222 dari jalur Isma'il bin Amr darinya, dari

Wail bin Daud, dari Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya. Yang tampak,

1214 65. Musnad Al Imam Ahmad,S/477.
121s pi dalam naskah aslinya disebutkan iii f, sedangkan yaig benar dari naskah

e 6si c).
1216 pi dalam naskah aslinya di sebutkan: €ilrJLi *$ (dan mengenainya Ats-

Tsauri berkata), sedangkan yang dicanfumkan di sini dari M.
1217 i4ustaclmk Al Hakim (2/10).
1218 y"6ri Al Hakim.
121e 66. As-Sunan N Kubra(5/263-2641.
t22o gi dalam naskah aslinya disebutkan, j,-ii (aun berkata), sedangkan yang

dicantumkan di sini dari naskah g dan,.
r22t 17"1 16ni Abb Hatim (2/ Mg).
1222 74utnu4 Al Bazzar, no. 3731.
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bahwa itu dari kekacauan hafalan Al Mas'udi, karena Isma'il mengambil

darin5n setelah hafalannya kacau.

Mengenai masalah ini adalah riwayat:

13723, 37241. Dari Ali dan hnu Umar yang disebutkan oleh

hnu Abu Hatim di dalam Al rtal.tzzs

Di dalarn N Auath1224, Ath-Thabarani mengeluarkan hadits

Ibnu umar pada biogpaphi Ahmad bin Zuhair, dan para perawi (di

dalam sanad)np tidak ada masalah.

-rjr;r'i" J- fr ,Ly [rvrv-rvYo] -\ tot
..j33r t',r *

1454-13725-37271. Hadits: Bahwa beliau $ melarang

(mengambil) hasil peniualan anjing-

Muttafaq alail]zzs dari hadits [Abu1122o Mas'ud, dan dari Jabir

dan Rafi' bin Khudaij dalam riwayat y,rtlirn'1227

Diriwayatkan juga oleh fis-J\asa'i1228 dengan lafazh: "Melarang

(mengambil) harga (hasil penjualan) kucing dan anjing, kecuali anjing

pembunr." Kemudian dia berkata, "lni munkar-"

Mengenai masalah ini ada riwaYat:

1223 llal lbni Abu Hatim(L/390\.
rzz4 41 714u,iu- Al Ausath, no. 2140.
1% Shahih Al Bukhari, no. 2237 dan Shahih Muslim, no. 1567.
1226 9i dalam naskah Aslinya dicantumkan "lbnu," sedangkan yang benar dari

naskah p dan r.
t227 51o171i Muslim, no. 1568, 1569.
l22tl g**r 4n-Nasa.l, no. u1668.
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1g728-37g0]. Dari Abu Hurairah, Ibnu umar dan Ibnu Abbas

yang dikeluarkan oleh Al 11uLit .122e

Abu Daud123o juga mengeluarkan'hadits Ibnu Abbas dan hadits

Abu Hurairah, lafazhnya: "Tidak halal hatga (hasil penimlan) aniing .-."

al hadits.

Pam perawinYa biqalT-1231

Perhafianl?32'

61-1r-i66use meriwayatkan dari jd,r lain dari Abu

HurairahlB: (pengecualian aniing pernbunr), namun dari riuapt Abu

Al Muhazzam daringa, sedangkan da dha'if'

Ada penganalian dari hadfrs Jabh,lZSS dan pam pemwinSn

biqah.

vn 74*54rv1; N Haldm,2/3*34-
1230 5*-n 4bu Daud, no- 3482, 3z[[]4-
1231 pi dalam srlrrldAbu Hr.rairah t€rdaPat Ma'ruf bin $xmid Al Judzami Al

Mishd, Juma'i meriwa5ratkan dariqn. Ibnu Hibban merryeh.flGnrlE di dahm

Ats-Tsiqat (7/4ggl. Karena ihr Al Hafizh Adz-Dzahabi mengatakan

tentangnya di dalam At f{asyif 2/28}/no. 5552,'Tb@h' Ini berdasad<an

periwayatan Jumai' darinya. uh. TaMdb At l{amal (28n6n. Pertataan Al

Haftzh lbnu Hajar di sini, "Para perawinya tsiqalf menyelisihi perkaaannp

mengenai Ibnu Ma'ruf Al Judzami di dalam At-Tryib, h- 540/no- 6793,

"Maqhtl (riunyatnya dapat diterirna)." Kecuali bila perkataanqn di sini

diattkan dengan rnaksud dominasi- Wahlu a'larn'

L232 Flu6sini sampai perkataanryn prg akan datang: "Dari iah.u Abu Ar-Riial dari

Amrah, dari Aiqnh" rontok dari naskah 1'

t233 Sumn At-Tirmidd, no. 1281.
1234 psri sini seiurnlah hadib rontok dari naskah r hingga bagian png nanti akan

diberikan tanda Perhatian.
1235 4r-S*u, N Kubm ka4n An-Nasa'i, no. 1806, dan dia berkata, "Hadits

Hajjaj dari Hammad bin Salamah tidak shahih." Dia ir:ga menyebutkannya

dengan nomor' 6264, dan mengahkan, "ki munl<ar'"
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l:"j *v?ut * dt'o( :)rL-* [rvrr]-r too

,k ), J;r";i :trj1 et i?'i;;, - ,Y:? -ht'ot ',ls
.1r,;ltt,li6,-{-J: crAt C?? *t*ht

L455-137311. Hadits Jabir: Bahwa Nabi E bersabda'
'Sesunggithnya AIIah Azza wa Jalla dan nasut'Nlra
mengharamlan' dalam riwayat lain: 'Elahwa Rasuluthh *
mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan berhala'"

Muttafaq u1ui61236 dengan dua lafazh.

137321. Riwayat Ahmad1237 dari Ibnu Urnar iuga seperti iht,rzss

hanln saja tanpa menyebutkan berhala.

t3733]. Riwayat Abu Daud123e darihnu Abbas menlrcrupqi itu'

t236 Slnlnli Al Bukharl, no.2236 dan Slnhih Muslim, no. 1581.
L237 Musnad Al Imam Ahmad(z/fln. Lafazhnf tidak sarrn'persis dengan latazf:.

hadits Jabir.
1238 Aku katakan: Demikian yang dikatakannya, natnun bmpaknla dia

memaksudkan beralih kepada hadits Abdullah bin Amr, karena latazlnVa

mendekati lafazh hadits Jabir, karena dia meriwayatkanrrya di dalatn Al
Musnad, 2/2Lg, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahqTa, dari kakelmlp, dia

berkata, "Aku mendengar Nabi $ bersaMa pada tahun Penaklukan Mekkah'

saat itu beliau di Mekkah, '$aungahntm Athh dan naul-lYla
menghanmkan iuat beti khamr, banglai dan bbi.' Lalu dikatakan, 'Wahai

Rasulullah, bagaimana menurutnu tentang lernak bangkai, karena ifu

digunakan unfuk mengecat perahu, mengecat kulit, dan e$nakan s€bagai

bahan bakar lampu oleh manusia?' Beliau pun bersabda,'Trclaft itu lamm''
Kemudian beliau bersabda, 'semoga Alldh menmtilan tam, yahfr'
Saungguhn5n ketika Atlah menghamml<an lemak abs mado, mqeJa
malah mengolahnya, kemudian meniualn5a dan mqtnlan tz,atgant4 @il
penjualann5n).'" Di dalamnSa tidak ada penyebutan berhah sebagaimana

yang dikatakan oleh Al Haftzh. Wallahu a'hm.
1239 Sunan Ab1 Daud, no. 3488.
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Dan dia menambahkan, "Dan sesungguhnya

mengharamkan memakan sauafu atas suatu kaum,

mengharamkan atas mereka harganSn (hasil peniualannya)-"

u,:.tt c &;rbt * ,b ^f; ,L-';* [rvrt]-t tor

.lhG *,ti ort't:ls ,Qr 63 ui? t G or'oy :Jw

L456-137341. Hadits: Beliau ditanya tentang tikus

yang jafuh ke dalam minlak, maka beliau bersaMa, 'Jika
(minyak) itu beku, maka buanglah (tikys) itu dan (minyak)

tqng di sekitamya, dan iika (minWk) itu cair, maka

tumpahl<anlah-"

hnu Hibban di dalam l*ab Shahibnyalztl0 d36 hadits Abu

Huraimh dengan lafazh: "Dan makanlah (miryak) ifu, dan iika (minyak)

ifu cair maka kalian mendekatin5n."

Tentang kalimat tio-lU (maka tuntpahkadaht, Al Khaththabi

menyebutkan, bahwa ifu terdapat di dalam sebagian khabar, nalnun

tidak disandarkan. Asalnya terdapat di dalam Shahih At

Bukhar\za71t242, lafazhnya: "Ambillah (tikus) itu dan apa Snng di

sekitamya, dan makanlah minyak kalian." Dalam lafazh lainnya:

"Buanglah."

Diriwayatkan juga oleh Alxnad,1243 Abu Daud,124 At-

nr6i6ri12r15 dan Ibnu Hibban di dalam kitab shahilTnyaT246 dari hadits

t24o 56r1ri1i lbni Hibban, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 1392.
L24t shalnli Al Bukhai, no. 235, 5538.
rz+z 1qfi8O1.
t243 7t4*nr4 Al Imam Ahmad, (2/232-233,265,490).
L244 5*run 4bu Daud, no.3842.
1245 S*.n 4t-Tirmidd, no.1798.
Ma6 57471i lbnu Hibban, pembahasan tentang pertuatan baik, no. 1393.

jika Allah

Allah juga
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Ma'mar, dan AzZr:hri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah secam detail,

namun At-Tirmidzi berkata, "Aku mendengar Al Bukhari berkata, 'lni

salah, dan yang benar adalah: Az'A)hridari Ubaidullah, dari Ibnu Abbas,

dari [Maimu nahll?+z .' Selesai. "

Di antara yang juga menSplahkan riwaSnt Ma'mar adalah Ar-

Razi5ryan1248 dan Ad-Daraquthni. Sementara Adz-Dzuhli mengatakan,

"Jalur Ma'mar t6rpelihara, namun jalur Malik lebih masyhur." Hal ini

diperkuat, bahwa Ahmad dan Abu Daud menyebutkan di dalam riwayat

mereka dua jalur dari Ma'mar, [rnaka ifu menunjukkan]1249 bahwa dia

menghafalnya dari dua jalur, dan dia fidak keliru dalam hal ini. Demikian

juga yang dikelurkan oleh hnu Hibban di dalam l$tab Shahitrnya.lzso

Ada perbedaan lainnya di dalamq;a yang diriwayatkan oleh Yahya bin

Ayyub, dari lbnu Juraij, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, lalu di-

mubba'ah oleh Abdul Jabbar Al Aili, dari Az-Zvlri.tzs7 Ad-

Damquthni1252 6oLu1u, "[Keduany'a diselisihi]lzs3 oleh para sahabat Az-

Zuhri, yang lrlana mereka meriwa5ntkannya dari Az-h)hri, dari

Ubaidullah bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, dan itulah yang benar."

Banyak oftmg Snng mengingkari perinciannya berdasarkan tidak

adanya penyebutan itu di dalam jiilur Malik dan yang mengikutinya,

namun Ad-Daraquthni menyebutkan di dalam Al llal, bahwa Yahya Al

l2tL7 Kesalahan di dalam naskah asli png mencantumkannya: Ma'unah,

sedangkan yang benar terdapat di dalam naskah.
,2a8 61 16ni Abi Hatim, z/9.
1249 9i dalam naskah asliryn dicantunrkan, t'l-i (lafu menyebutkan), sedangkan

png dicanfumkan di sini dari naskah r.
L25o Shaliih lbni Hibbn, pembahasan tentang perbr"ratan baik, no. 1394.
1251 ulr. Ilal lbni Abi Hatim, z/12.
t?sz 

11u1 44-Pu*i,11ry,7 /286.
125s pi dalam naskah aslinp disebutkan: a;i'ji (lalu mereka menyelisihinya).

Sedangkan png benardari naskah r.
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Qaththan meriwayatkannya dari Malik. Begitu juga fu1-Jrl656'i1254

meriwayatkannya dari jalur Abdurrahman dari Malik dibatasi dengan

l-+tolr (yang beku), dan bahwa beliau memerintahkan untuk melubangi

dan apa yang di sekitamya, lalu membuangnya.

Demikian juga yang disebutkan oleh Al Baihaqllzss dari jalur

Hajjaj bin Minhal, dari Ibnu uyainah, dibatasi dengan b6rjt(yang beku).

Begitu pula yang dikeluarkan oleh Ishaq bin Rahwaih di dalam

Musnadnya, dari hnu Uyainah. Adalah keliru orang yang

[menyalahkannya]l2s5 dalam hal ini dan menisbatkannya kepada

penrbahan (ingatan) di akhir usianlE, karena telah di-mubb'ah oleh

Abu Daud Ath-ThaSnlisi sebagaimana 5nng dirirpayatkann5ra di dalam

MusnadnyalzsT 6ri lbnu $7ainah. Wallahu a'lan.

fa, Jtl i-', *v?" Jb fi ,L-y [rvr"]-\ tov

.'!r,r'; tl et ) ,rtr /.
L457-137351. Hadits: Bahwa beliau S bersaMa

kepada Hakim bin Hizam , 'Janganlah engkau meniual apa

wng frdak ada padamu."

Ahmad,1258 para penyusun kitab-kitab Su7anl259 dan Ibnu

Hibban di dalam lqtab Shahitrnyal25o dari hadits Yusuf bin Mahak, dari

12il SurTaL An'Nasa'i, no. 42584267-
1255 As-Sulan N Kubm, (9/352'3531.
1256 pi dalam naskah aslinya dicantumkan. ijiv (mereka menyalahkannya), dalam

benh.rk jamak, sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah r, dan ifu

yang lebih sesuai dengan konteksnya.
Lz57 Musnad Ath-Tlnplisi, (h. 355,/no. 27 161.

t?s8 114**4 Al Imam Ahmad, (3/402,434).
rzsg Su?an Abu Daud, no. 3503; Sunan At-Tirmidzi, no.1232; Sunan An-Nasa'i,

no. 4613 dan Sunan lbni Majah, no. 2187 -
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Hakim bin Hizam, secara paniang lebar dan s@ara ringkas. Hammam

menyatakan dari Yahya bin Abu Katsir, bahwa Ya'la bin Hakim

menceritakan kepadanya, bahwa Yusuf menceritakan kepadanya,

bahwa Hakim bin Hizam menceritakan

Diriwayatkan juga oleh Hisyam Ad-Dastuwa'i, Aban Al Aththar

dan lainnya, dari Yahf bin Abu Katsir- Lalu mereka memasukkan
(Abdullah bin Ushmah) di antam Yusuf dan Hakim.

At-Tirmidzi berkata, " Has.n t6u1ii1i."1261 Diriwayatkan juga dari

selain jalur yang dari Hakim. Diriwayntkan juga oleh 'Auf dari Ibnu Sirin

dari Hakim, namun Ibnu Sirin fidak merrdengamya darinya, tapi

mendengamya dari Agyub, dari Yusuf bin Mahak, dari Hakim. Hal ini
dijelaslon oleh At-Tirmidzi dan 5nng lainnya

AMul Haql26z menyratakan, bahura Abdullah bin 'Ushmah

sangat dhalt natnun ini tidak dikomentari oleh Ibnu Al Qaththar',rzss,

tapi dia menukil dari hnu Haxn,l264 bahwa dia berkata, "Dia tidak

dikenal." Kdfikan ini tertolak, karena ada tiga omng yang meriwayatkan

dariryra, dan An-Nasa'i berhujjah dengannya

1458-[37361. Hadits: Bahwa beliau g menyerahkan
satu dinar kepada Urwah Al Bariqi untuk membeli seekor
kambing dengannya, lalu dengan ifu dia membeli dua ekor
kambing, kemudian menjual satah seekomya seharga safu
dinar, lalu dia datang dengan membaura seekor kambing dan

L26o 51u171i 16o, Hibban, pembahasan tentang perhntan baik, no. 4983.
1261 pi dalam anotasi naskah astinln dicanhrmkan sebagai berikut: "sebenamya

dia mengatakan hasan." Dan ifu yang terrdapat di dalam As-Sunan versi
cetak.

1262 Al Ahltam Al Wustha (S/2gZ -Z3S).
1?s3 Ratarz Al Wahm wa Al lham, (2/978,320).
P6a gi dahm At Muhatla (8 / Slg), Matuk glunyatltua, ditinsgaikan).
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safu dinar, maka beliau bersabda, * Semoga Attah

memberlahimu pada transaksi tangan kananmu'"

Abu Daud,12es At-Tirmidzi,1266 Ibnu Maja512ez dan Ad-

Daraquthnilz5s 6uri hadits Urwah Al Bariqi. Di dalam sanadnya terdapat

Sa'id bin Zaid saudaranya Hammad, dia diperselisikan kredibilitasnya,

dari Abu Lubaid Umzah bin Zabbar, dan telah dikatakan bahwa 6iu726e

tidak dikenal, narnun dinilai tsiqah oleh Ibnu hnu Sa'd,1270 6* 11ur6

mengatakan, "Aku mendengar Ahmad mernujinya ."7271A1 Mundziri dan

6r.,-11u*u*i1272 mengatakan, "sanadnya hasan, shahih karena

datangnya dari dua jalur." Diriwayatkan juga oleh Al BukharitzT3 i611

jalur hnu Ul/ainah, dari Syabib bin Gharqadah, "Aku mendengar orang-

orang desa menceritakannya dari Urwah."

Diriuaptkan juga oleh Asy-S5nfi'i,L27a f,mi Ibnu Uyainah, dan

dia (AErs!,afi'i) berkata, "Jika itu benar, maka aku berpendapat

dengannla."

Di dalam Al Buwaithi dia mengatakan, "Jika hadits urwah

shahih, maka setiap orang yang menjual atau memerdekakan kemudian

dia rela, rnaka penjualan dan pemerdekaan itu sah." Al Muzani menukil

darinya, bahwa ifu tidak valid menurukrya. Al Baihaqi1275 6"tLu1a, "Dia

men-dha'ifl<awryakarena orang-orang desa ifu tidak diketahui."

l26s 5*or, 4bu Daud, no. 3385.
1266 S*ur4t-Tlrmidd, no. 1258.
1267 Sunan lbnu Majah, no.24O2-
1268 5*^, 4d-Damquthni (3/10).
L26e \Q/3&LI.
L27o Atti-|tn@t Al Kubm (l /2131.
L27t N Jarh ua At-Ta'dil 17 /782).
127 2 41 114uXnu' (9 /2491.
1273 56u1ii15 41Etufi<had, no. 3642.
7274 At Ltmnl9/331.
r27 5 Mulditisla' Al.Khilaflly;a t 13 / 3421.
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Lalu di bagian luinl275 dia mengatakan, "ltu mursal, karena

Syabib bin Gharqadah tidak mendengamya dari Ururah, tapi

mendengamya dari orang-orang desa."

Al Khaththu6il2TT berkata, "Ifu tidak bersambung (sanadnya),

karena orang-orang desa itu menceritakan kepadanya dari Urwah."

Ar-Raf i rnengatakan di dalam At-Tadmib, "ltrt mursal."

Aku katakan: Yang benar, bahwa ini bersambung, namun di

dalam sanadnya ada perawi yang tidak diketahui. Abu puu61278

meriwayatkan dari jalur seorang syaikh penduduk Madinah, dari Hakim

bin Hizam, yang menyerupai itu.

Al Baihaqi berkata, "Dha'iI, karena q/aikh tersebut.li

Al Khaththabil2Te 6o1*1u, "Ifu tidak bersambung, karena di

dalamnp ada orang 5nng tidak diketahui siapa dia."

L459-{373V1. Hadits: Bahwa beliau melarang
pengecualian dalam jual beli.

y*1irrr1280 dari hadits Jabir: Beliau melarang jual beli dengan

pengecualian.

At-Tirmidzilz8l, An-N*u'it28? dan Ibnu Hibban di dalam kitab

Shahibnyalz83 menambahkan: "kecuali lnng diketahui. "

1276 As-9unarv At Kubnkaqn Al Baihaqi (6/111, 113).
L277 Ma'alin As-Sunan (5/491.
1278 S*,*r4bu Daud, no. 3386.
t27 9 Ma'alin,4s-1unan (5 / 491.
t?8,o Shahih Muslim, no. 1536.
r28L 5 qan fit-Tirmidzi, no. 1290.
PrP 5** 4rr-Nasa'i, no.4633,4634.
L?43 56u1r11i tbnu Hibbn pembahasan tentang pertuatan baik, no. 4971.
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Ibnu Al Jauzi keliru karena menyebutkan di dalam Jami' Al

Masnidbahwa rni muttafaq ataih dart hadits Jabir, padahal Al Bukhari

tidak menyebud<annya di dalam kitabnya.

1460-t3738l.Hadits:(Beliau)melarangiualbeliu
gharar(mengandung unsur penipuan)

y*1;rTl12s4, Ahmad1285 dan Ibnu Majahr286 lvri hadits Abu

Humimh.

t37391. Ibnu Majahtzr7 dan A5mad1288 dari hadits Ibnu Abbas.

Penafsiran al Stu,mrdianggap dari perkataan Yahya bin Abu Katsir.

Dalam rnasalah ini ada riwa3nt lain:

l3T40l.DariSahlbinSa'dyangdirir'rnptkanolehAd-
Daraquthnilzse dan Ath-Thabamni. r2e0

l374Ll.Dari Anas ynng diriwaptkan oleh Abu yu'6'12e1

lg742l. Dari Ali yang diriwayntkan oleh Ahmad1ze2 dan Abu

Pu,r4.1293

serta Imran bin Hushain yang diriwayratkan oleh Abu 6t1',it 11294

sebagaimarn 5rang akan dikernukakan.

LM gL1y1i 74^6rr, no. 1513.
12f}5 Mt snd Al Innm Alunad, (2/250,976,436,439,4961.
l% Stmhlh lbnu Hibbn, pembahasan tentang perbtratan bail<, no. 4977.
t?st Surarl lbnu lblartzh, no.1295.
r?8 74**4 Al hmm Alunad (1 /302L
rz89 Atu tidak menernukannya di dahm As-Sunan.
rN Al Mu'jam Al lhba, no. 5899.
tDt 14**4 Aht Ya'h, no. 27 66 -

tte2 74**4 Al hmm,Afunad (1 /116I
rzes Sunn Afu Dad, no. 3382.
rg Di dalam perrbahasan tentang jtnl beli-
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137431. Ada juga riwayat dari lbnu Umar yang diriwayatkan oleh

Al Baihaqi1295 6*, hnu HibbanlD6 6iijalur Mu'tamir, dari ayahnya,

dari Nafi', dari Ibnu Umar. Sarndnya lasan shahih, diriwayatkan juga

oleh Malik1ze7 dan Asy-Syaf ilD8 darinya dari hadits Ibnu Al Musayyib

secara murcal-

Faidah:

Suatu pendapat menyebutkan, bahwa gnng dimaksud dengan a/
ghanr adalah al l<hatlnr (bahaya). Pendapat lain menyebutkan, bahwa

maksudnya adalah keragrmn kedu belah pihak, dimana yang paling

dominan adalah kekhawatiran. Pendapat lain menyebutkan, yakni yang

akibatrya condong dari pelahrnya.

:L+- [rvtt]-r rrr
.it:)

146L-137441. Hadits:'hnngsiapa membeli sesuatu
yang belum dilihabt5la, malra dia brhak memilih ketila
melihatut5m-'

Ad-Daraquthnilzee d6 Al Baihaqilsoo dari hadits Abu Hurairah.

Di dalam sanadnya terdapat Umar bin Ibrahim Al Kurdi yang disebut-

Lzes 4"-5** Al Kubm, (5/338).
L296 56u1rni lbnu Hibbn, pembahasan tentang p€lhratan baik.
r2e7 Muq.latlidia' Al Imam Malik(z/@l-
1298 14u'r17u1As-Sunn va Al Atsar, no. 35O2 dari tsh.rr Asfi-Sffi'i.
t299 Sunan Ad-Danquthni,.3/+5, dan dia b€rkata, "Umar bin Ibrahim yang

disebut juga Al Kurdi itu suka menraku hadts- Ini bathil, tidak shahih. Tidak
ada yring meriwalntkannp selainrryaa- Sernentara dia merir,rnyratkqn dari lbnu
Sirin secara mauquf dari perkataannga."

tsoo 4"5*;, At Kubn (s/2691.

tsy"t4Jr i ,i; l6 s?t u
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sebut pemalsu hadits. Ad-Daraquthni menyelutkan, bahwa dia

meriwalratkannya sendirian. Ad-Daraquthni dan Al Baihaqi berkata,

"Yang dikenal, bahwa ini dari perkataan lbnu Sirin"'

1g745|.AdajugadarijalurlainnyayangmursaldariMakhul,dari
Nabi $, dikeluarkan oleh hnu Abu syaibah, Ad-Daraqrlt'rrril3o1 dan Al

Baihaqi.l3o2.Pqawi yang meriwayatkan darinya adalah Abu Bakar bin

Abu Ma4am, dia dha'if. Asy-syafi'i menyebutkan penilaian valid

terhadapnya tanpa menyebutkan sanadnya, sementara fu1-r13r,17u*i1 303

menukil kesepakatan para hafizh (penghafal hadits) atas kedha'ifarnya'

Jalur Mak-hul yang mursal sehingga menyebakannya dha'if itt
lebih baik dariPada Yang maushul-

137461. Dikeluarkan juga oleh Ath-Thahawi13o4 dan Al Baihaqi

dari jahll. Alqernah bin waqqash: Bahwa Thalhah membeli suatu harta

dari utsrnan, lalu dikatakan kepada utsman, "sesungguhnya engkau

[tel4r1rao5 terpdayai." Maka Utsman berkata, "Aku berhak memilih'

karena aku menjual apa yang belum aku lihat." Thalhah pun berkata,

,,Aku juga berhak memilih, karena aku membeli sesuatu yang belum aku

lihat." Lalu Jubair bin Muth'im memberi keputusan di antara keduanya,

lalu dia menetapkan hak pilih itu bagi Thalhah, dan tidak ada hak pilih

bagi Utsrnan.

Faidah:

Yar,g menunjukkan dha'ifnyahadits ini adalah:

r30r g**, 4dDamquttni {3/ 41.

t3o2 4"^5**, Al Kubm, 5/268.
r3o3 41 74n Xr'karlra'An-Nawawi (9/286).
t3o4 Syath Ma'anl Al Atsar (4/10',.
1305 p4i naskah r.
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ef):i'fk & v'r;. rf?t if;t'.t;; v . [rv t v]

137471. Apa yang diriwayatkan oleh Al 3,r11luti1306: "Wanita

tidak boleh menceitakan wanita lain smn dhil kepada suaminya

sehingga seakan-al<an dia melihat kepdanga" Ini menunjukkan, bahwa

penjelasan rinci setara dengan melihat (secara

Aku katakan: Mengambil (kestunpular, ini dari (dalil) ini1307

adalah sangat jauh (dari mengena). Wallahu a'larn

*\t * ulr'of ,t& i; *t- [rvt^] -\ rlY

?*,f ;'sl ,P,P'J;tiol & Pt
1462-137481. Hadits Ibnu Abbas: Elahwa Nabi S

melarang dijualn5la bulu (yang madh melekat) di punggung
(binatang) atau susu (5nng masih) di dalam ambing.

Ad-Daraquthni13o8 6rl Al Baihaqil:xp dari jalur Umar bin

Famlkh, dari Habib bin Az-Zubair, dari llnirnah, dariryp.

Al Baihaqi berkata, "lJmar sendirian, dan dia

tidak kuat."

Aku katakan: Dia dinilai tsi@h oleh lbnu y.'61310 dan yang

lainnya.

Dia berkata, "Diriwayatkan juga oleh Wald' secara mursal."

Aku katakan: Demikian di dalam Al Mardll<aryaAbu Daud1311

dan Mushannaf lbnu Abu Sgib2fi.131z

1306 shalnli Al Bul<hai, no.5240,524L-
t307lArBB2l.
tsoa Swan Ad-Danquthni (3/L41.
13oe As\9uran Al Kubn 15/340).
t3to 7u ri1r1i 4d-Da uri (4 /263).
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Dia berkata, "Disepakati oleh yang lainnya pada Ibnu Abbas,

dan itulah yang terpelihara."

Aku katakan: Demikian yang dikeluarkan oleh 66t, puu61313

juga dari jalur Abu Ishaq, dari lkrimah. Dikeluarkan juga oleh Asy-

Syafi'i131e dari jalur lainnya, dari lbnu Abbas. Di dalam riwayat Waki'

yang mutsalitu tdak disebutkan susu.

Dikeluarkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam 41 4,*git37s

dari riwayat Umar tersebut, dan dia berkata, "Tidak diriwayatkan dari

Nabi $ kecuali dengan sanad ini."

d',!At t):fi | :yi..- i.t e"ro [rvtr] -t trr
);'i1 ,rrlsr

'\463-137491. 
Hadits Ibnu Mas'ud: 'Janganlah i"un

membeli ikan di dalam air (5nng frdak iemih), karena itu

adalah gharar (mengandung tipuan)-"

Mauqui Alxnadl3l5 secara iarfu'dan mauquf, dari ialur Yazid

bin Abu Ziyad, dari Al Musayryib bin Rafi', darinp. Al Baihaqi berkata,

"Di dalam sanadnya ada kqmursalan di antara Al Musayryib dan

Abdullah. Yang benar adalah mauqttf."

Ad-Daraquthni mengatakan di dalam At |lal,tstt "lni

diperselisihkan, yang mauquf lebih shahih." Dernikian iuga yang

dikatakan oleh Al Khathib dan Ibnu 61.;u*i.131

t37t MamsilAbu Daudno. 183.
tstz MusharuTaf lbnu Abu Swibh (5/2481.
l3l3 MatasilAbuDaud, no. 182.
73t4 114"'ri12g As-Sumn wa Al Abaf no. 3509.
tsrs Al Mu'jam Al Atsath, no. 3708.
t3L6 74**4 Al Imam Ahnad (7 /3881.
rstT ilal Ad-Dtamqutluil 15 / 27 5-27 6l
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Mengenai ini ada riwaYat lain:

t37501. Dari Imran bin Hushain secam mar{u" diriwayatkan oleh

Abu Bakar bin Abu Ashim di dalam Ktab Al Buyu\nya, lafazhnya'

,,Beliau melarang menjual apa lrang di dalam ambing binatang temak

sebelum diperah, dan (menjual) ianin di dalam perut binatang temak

(induknya), serta menjual ikan di dalam air, sperrna peiantan, pemijahan

pejantan dan bayinp bayi binatang, setrta (melamng) jual beli gharar."

L464-1375U.Hadits:BahwaRasulullahSmelaknat
pemakan riba, lpng memkri riba kepada yang

mengambilnya, pencatatnln dan saksinlra

y*5rr1319 dari hadits Jabir, bpi dia mengatakan, "dan kedua

saksinya" dengan benhrk bbnitah (berbilang dga), dan menambahkan:

"M6eka ifu sama."

137521. Riwalntrlnrszo juga dari Ibnu Mas'ud dengan

sebagiann5a,dan ifu diriwalntkan iuga oleh Alunad1321, At-Tirmid 2i1322,

An-Nasa'i,1323 lbni 11i65rr1324, Ibnu M4a6rszs dan Al Haldm1325

secara paniang lebar dan secara ritskas-

RiwaSnt Abu Daud:1327 "Dansaksiryn-" Riwayat Al Baihaqi1328'

"Dan kdua saksinya, atau salrsinln.'1329

1318 N ilal Al Mubmhigh,2/595/no- 978-
r3te Slnlili ltfirstn, no. 1598.
l32o g6r1ri1r 114*1i,r, no. 1597.
r32t 14*16 Al Inmm Ahmad,l/39*394, N2, W,453'
1322 5**, AbTimtidd, no. 1206.
1323 Sunan Ar7-Nasa?, no. 3416.
L324 51ru171r lbnu Hibhn,pembahasan tenbng perhntan baik, no' 3252'
7325 S** 16ri lutaiah,no2277.
Laz6 714*64rrp N Hakn (1/397-3gg).
t327 SwTanAbu Datd, no. 3333.
t3?$ 4" S** Al Kubm(5/2i5,ZgSl.
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t37531. Riwayat An-Nasa'i1330 dari hadits Al Harits, dari Ali,

menyerupai ifu.

1g7541. Riwayat Al 6uL1-ri1331 pada bab "Harga (hasil

penjualan) anjing" dari kitab Jual beli, dari jalur Aun bin Abu Juhaifah,

dari aphnyn. Di tengah hadits yang permulaqnnya: "(Beliau) melarang

(menganrbil) harga (hasil peniualan) darah" di dalamnya disebutkan: "dan

melaknat uranita yang mentato dan wanita yang meminta ditato, serta

pernakan riba dan yang memberikan riba kepada yang menerimanya."

aa

.qi.iJr.t'r+-iJl t#l:y4tio\t i.a;* 4* -\ tlo
" , 

t 
'

146}t3T55l.HaditsUbadahbinAsh-Shamit:
.Janganlah lalian meniual emas dengan emas.-." al hadi*-

Pengarang menyandarkannya kepada Asy-Slaf i,1332 dengall

anadnya dari ialur Muslim bin Yasar dan lainnya, darinya. Riwayat

Muslimlffi dari hadits Abu Qilabah, dari Abu Al Asy'ats, dari Ubadah'

Telah dikatakan, bahwa Muslim bin Yasar tidak mendengarnya

dari ubadah, dan ini dituniukkan oleh riwayat y*1i-1334 dari jalur Abu

Qilabah: "Aku sedang di Syam di dalam sUEltu halaqahyang di dalamnya

terdapat Muslim bin Yasar, lalu datanglah Abu Al Asy'ats lalu duduk,

maka mereka berkata kepadanya, 'Ceritakanlah kepada saudara kami

tentang hadits Ubadah..'." lalu dia menyebutkan. Perkataannya: Dan di

bagian akhir hadits ubadah disebutkan: "Maka iuallah squka kalian jika

dilakukan s@m konbn." Disebutkan di dalam suatu riwayat, setelah

1329 D[ dahm anotasi naskah aslinya disebutkan: "Keraguan dari perawi."

1330 Suwr AkNasa\ no. 5103.
L33t shalnli Al Ehd<hari, no 2238.
1332 Musmd A,sy-S!mli'i, h. 157.
1333 5L1v1i Mwlim, no. 1597 (81).

ts3a gL1giMtshm,no. 1597 (80).
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menyebutkan kedua alat fukar ifu dan lainnya: "kanli dihful<an sffiIzt

funai."

Aku katakan: Itu terdapat di dalam hadits Muslim. Rirrnyat

lainnya adalah riwayat Asy-Syafi'i.

',t?t rlt;*,15 Gr&$ -\111

1466-Redaksi, ,". mereka befteda pendapat

mengenai kalimat: 'Maka banngsiap tw,g mqnnbh alau

meminta tambahan ...' dst-

Aku katakan: Diriurayatkan oleh Muslimlsis dari hadits Abu

$'kl, dari Nabi S, tatpu keqaguan, dan menanrbahkan:

)p g':ir-,t;i
"Yang manganbil dan 3ang menerirrn, erTan Ini menepiskan

kenrnritan.

Mengenai rnasalah ini ada riwaSnt lain:

137561. Dari Umar di dalam kitab png enam-ls

lg757l. Dari Ali di dalam At Musbdmk'rw

t375SI. Dari Abu Huraimh di dalam riwalnt Mushn'r338

13759-37621. Dari Anas133e di dalam ritrnpt M-Daraquthni;

dari Bilal di dalam riwayat N hzzar;rilo dari Abu Bakmh mutbfaq

ts3s 51rr171r 14*11rn, no. 1596.
1336 56u171i At Bukhart, no. 2L74; Shahih Muslim, no- 1586; &n an Aht Daud,

no. 3348; Sunan At'Tirmidzi, no- L243 Surnn An-IU6ai' no' 4558 dan

Sunan lbni Maiah, no. 2260 -
1337 74rr1u4rvp N Hakim(2/491.
1338 561176 Muslim, no. 1585.
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u1ui11.7341dan dari hnu umar di dalam riwayat Al Baihaqi,1342 namun

itu cacat, dan semua hadits ini menyatakan bahwa riba terjadi pada al

fadht lpenambahan) dan pada an-nasiah (tempo) serta yang kotan.

Wallahu a'lam.

[rvrr]-t trv

L467-137631. Hadits: 'Yang menwap atau yang

menertma srap masuk nerala."

Demikian dia menyebutkannya dengan lafazh "atau," tapi saya

tidak melihatnyn dernikian, akan tetapi:

137641. Ath-Thabarani meriwayatkannya di dalam Ash-

shaghifsB pada.biogpaphi Ahmad bin suhail bin Ayyub, dari hadits

Abu salamah bin Abdunahman, dari Ibnu umar, dengan wawul 'athf

(partikel sambung), dan di dalam sanadnya tidak ada perawi yang perlu

dipertimbangkan perihalnya selain gurunya. Al Harits bin Abdunahman

adalah gurunlB Ibnu Abu Dzi'b, dia dinilai kuat oleh 5-5uru'i.13'14

137651. Al Haldm1345 meriwayatkan di bagian akhir

pembahasan tentang keutamaan dan Al Mustadrak, dari jalur Atha',

dari Ibnu Abbas s@ara marfu':

' "Ehmngsiap menangani perkam sepuluh orang talu dia

memutusl<an di anbm merel<alberdasarkan apa yang mereka sukai atau

tsae 1q73831.
Lstho 74*r-4 Al kzar, no. 1362-1363.
t34L Shahili At Bul<hari,no.2L75 dan Shahih Muslim, no. 1590.
t342 4" S*r, Al Kubn (5/2791.
L34s 41 114u\u- Ash^Shaghir, no. 59.
1344 66. Tahdzib Al lGmat, S/256diaberkata, "Tidak ada masalah padanya."

L34s 114*64ru1* Al Hakim 14 /7031.

.)61 Ggit J et"sutle,,,
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apa yang mereka tidak sukalt36, maka pada hari kiarnat nanti dia akan

datang dengan kadaan tangannya dibelenggu ke lehemya. Jika dia

memufuskan berdasarkan apa Wng diturunkan Nlah dan tidak

menerima sogokan dalam memberikan kepufusannSm serta fidak zhalim

..." al hadits.

Di dalam sanadn5ra terdapat sa'dan bin Al walid Al Bajali Kufi

yang haditsnya sedikit. Demikian yang dikatakan oleh AlHakim.

1465-137661- Hadits Ma'mar bin AMuIlah: 'Aku
mendengar Nabi $ bersabda , '(Jual beli) mal<anan dengan

makanan, harus *Jenis-"
' Mnslim di dalam kitab Shahibnya,Lw dan ada kisah di

dalamnp.

1469-137671. Hadi ts: '(Jual beli) emas dengan emas

harus sarna timbangannya, dan (iual beli) gandum dengan

gandum harus ema tal<ararn5m."

Al Baihaqil3€ dengan lafazh ini dengan snad shahih-

Asalnya terdapat dalam riwaSnt An-Nasa'ilsg dengan tambahan

padanya, keduanya dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit.

13'16 Redaksi Ini gugrx. dari haskah manushipnya, dan ditemukan da/, N
Musbdnk

rY7 Shahili Muslim, no. 1592.
t348 As-Sunan Al Kubm(5/27G2771.
1349 5*u, 4n-Nasa'i,no. 4563, 45il.
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t47O-137681. Hadits Abdullah bin Amr: "Rasulullah $
menyunrhku untuk membeli seekor unta dengan dua ekor

unta secara tempo."

Abu Daud13so, Ad-Damquth1i13s1 dan Al Baihaqi1352 dari

jalumya, di dalamnya terdapat ksah. Di dalam sanadnya terdapat Ibnu

Ishaq, dia diperselisihkan.

Namun Al Baihaqi meriwayatkannya juga di dalam 4"-5*un1353

dan di dalam Al Khilaf$jnl3s4 4uri jalur Amr bin Syu'aib, dari ayahnya,

dari lokeknp, dan dia menshahihkannya.

L47L-13769, 37701. Hadits: Bahwa Nabi C
memerinbhkan pehrgas l(haibar agar menitnl iam'(kurma
kualitas rendah), kemgdian hasilnp dibelikan iantb (kurma

kualitas zuper).

Mutbfaq alait*3s1 dari hadits Abu Sa'id Al Khudri dan Abu

Humimh. Ada kisah di dalamnln
t

Perhatian:

L.-;iJr adalah salah satu jenis kurma, dan itu adalah jenis

terbaikn3n. GtazhiSir 6*n* suhtn pada miim, yaitu kurma kualitas

rendah, l$rrna j€nis ini dicampur (dengan jenis lainnya) karena

kualitasqla yang buruk. Petugas l{haibar tersebut adalah sawad bin

Lsso Suaan Aht Dald, no. 3357.
tsst Sror, 4d-Damquthni 13/691.
L352 4".5ro17 Al Kubm, 5/287 .

t$3 16i4, di tempat yang sama.
1354 Uh. Mrkhbshar Al KhilafiylTaf karrra hnu Farh Al Isybili, 3/29L-
tsss g-1r1i 41Eful<hari, no.22Ol,22O2 dan Shahih Muslim, no. 1593.
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Ghazi!ryah, demikian 5nng dikemukakan'oleh hnu Majaffil3so dari Ad-

Daraquthni.l3s7 pir.6utkan juga oleh Al Khathib di dalam Mubhamat'

nya, dia berkata, "Suafu pendapat menyebutkan, bahwa dia adalah

Malik bin Sha'sha'ah."

Ar ,, i',br ,f. ,f ;6'^fr ,Ly [rvvt] -t tvr
: (J. >r.' g. e (.>e

./,U J-Sr ff rrirs,JilX Y

1472-137711- Hadits: Bahwa beliau melarang jual beli

tumpukan kurma yang fidak diketahui takarannya dengan

kurma yang ditakar.

y*11o1358 dari hadits Jabir. Al Hahm1359 keliru, karena itu dia

m€nyertakannya

- Diriwayatkan juga oleh fip|f656'i1360 dengan lafazh,

" Tumpul<an makanan frdak boletl dijual dengan furnpukan makanan,

dan tidak boleh juga makanan dangan mal<anan yang

,1li6lpr'."7361

r3s6 Di dalam naskah t dan Al hdr Al lufunir, (6/4751disebutkan: Majalli, tanpa

hnu. Kernungkinanqn dia adalah Ahrnad bin Yahrn bin Fadhullah Al

Qarasyr Al Qadhi (wafat tahun 749t{1. Lih. biographinya di dalam Thabaqat

Aqrswfi 1w;ah karya Ibnu Qadhi Sfnbhah, 3/lcl8-
13s7 Uh. Sunan Ad-Danquthni, S/L7. Lih. t$a Ghawamidh Al Asma' Al

Mubhamah l<arya Basyl$rrrral, I / 165.
L358 51r"1r11i Muslim, no. 1530.
L3se 14*64^1, Al Hakin 12/381.
7360 5** 4rr-Nasa'i, no. 45218.
136r yu6ri lang ditakar atau ditimbarg. tvtatsuaqa adalah png diketahui

kadamya. (pen).
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?rt j; It eJ ,# i'^12t 4y [rvvr]-r tvr
:)" w{,v'h';^i &') rL

1473-1377 21. Hadits Fudhalah bin Ubaid: *Dibawakan

kepada Nabi * sebuah kalung yang ada permatanya, saat

itu beliau di Khaibar.-.' al hadits.

14*1irr1362 dan Abu Daudl363, sementara Al Baihaqil36a

menyandarkan lafazh Abu Daud kepada takhrii Muslim, namun tidak

benar, r,rnlaupun maksudnya adalah asal hadits.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam .4/

t{abi}%s dari jalur yang sangat banyak, pada sebagiannya disebutkan:

"Sebuah kalung yang mengandung permata (batu mulia) dan emas."

Pada sebagian lainnya disebutkan: "Emas dan permata.'! Pada sebagian

lainnya disebutkan: "Permata emas." Pada sebagian lainnya disebutkan:

"Permata yang disepuh emas." Pada sebagian lainnya disebutkan:

"Dengan dua belas dinar." P-ada sebagian lainnya disebutkan: "Dengan

sernbilan dinar." Pada sebagian lainnya disebutkan: "Dengan iujuh

dinar."

Al Baihaqi menjawab perbedaan ini, bahwa itu adalah jual beli-

jual beli yang disalsikan oleh Fudhalah.

[Aku katakanl1365: Jawaban yang benar menurutku, bahwa

perbedaan ini tidak menyebabkannya dha'if, bahkan maksud dari

pendalilan dengan ini terpelihara, tidak ada perbedaan pendapat

mengenairyta, lraifu larangan menjual sesuatu yang tidak jelas,/rinci.

t362 Shalnli Muslim. no. 4548.
1363 Surun 4kt Daud, no. 3351, 3352.
1364 As-S;uEn At Kubm (5/292-293t.
rw Al Mu jam Al lkbir, ln 78/no. 774,775,776, 807 ,813, 814.
1366 Puti naskah ,.
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Adapun ienisnya dan kadar lrarganln, malo dalam kondisi ini tidak

terkait dengan apa lrang 1"L"*1367 dengan

kesimpangsiuran (ketdak jelasan). Maka saat ifu semestinya men-tarjih

antara para perawiryn. Jika semuan!,a Hqah rnaka dihukumi dengan

keshahihan riwayat omng yang paling hafal dan paling tepat di antara

mereka, sementara riuapt yang lainnF dibandingkan dengannya

adalah ianggal. Jararaban ini s€bagai Furaban hadits Jabir, kisah untanya

dan kadar harganF. HanF Allahlah yang hla$'a memberi petunjuk'

i:" oyrll ,fv, Gj i # q* [rvvr] -\ tvt

q$ti,;t';rfi ,sd ,F"r*nlt F *|9, *t {'?ut

u; * 6: :,s!i:.6r Yi tJu 'i:rjti t
147+137731-HadibSa'dt'inAbuWaqqash:Bahwa

Nabi $ ditarrSra terrbng merrirnl lurma muda dengan kurma

matang (kering), maka beliau bersabda, "Apal<ah kurma

mtda akan berlumrg bila telah kM?- Mereka meniawab,
.Ya., Beliau pun bersabda, nl(alau @itu, tidak boleh."

DiriwaSntlran iuga: Bahura behau melarang ifu'

yu1i1,1358 A4;-Sl,uf i,1359 Alunad,lro para penyusun kitab-

l,,tab Swan,1371 16r, Kh,zairnah,l372 16"t' 11i55''',1373 5 11uL6'1374

rxz 1qfi841.lw 114u*rgrX.' At Inam lutafrkl2/6241-
t36e As-gwruy Al Ma'bu-ah,h- 259/rc- 2L3-
t37o Musnad At Imatn Ahnmd,1A75,l79'
137r g*un 4bu Daud,no- 33.59; fumn At-7imi&i,rrc. 1225; Sunan An'Nasa'i,

no. 4545, 45216 dan Surlan Ifun fuhkhno-2264'
t372 f,il mengatakan di dalam At MrAl Munirl6/478l, "Lebih dari satu orang

pngmerynndarkannlnkepadas/rE,l,,ihlbiKfuaimah.,,Namunpengarang
tidJ *"rrynnaa*un kepadanp di dalam lttln{ Al Mahnh (5/746/no-

5095).
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Ad-Daraquthni,137s Al Baihaqi1375 dan Al Bazzar'7377 Semuanya dari

hadits Zaid Abu Ayyasy: Bahwa dia menanyakan kepada sa'd bin Abu

Waqqash tentang (ual beli) al baidha '(jenis gandum di antara hinthah

dan syah) dengan As-Sult (enis gandum tidak berkulit), maka dia

berkata, "Mana yang lebih bagus?" Dia menjawab, "N Baidha 
"" 

Maka

dia pun melamng itu '.' lalu disebutkan haditsnya'

Disebutkan di dalam riwayat Abu Daud1378 dan 61 guLi*1379

secara ringkas: Beliau melarang jual beli kurma muda dengan kurma

kering secara ternPo.

Ad-Daraquthni menyebutkan di dalam 41 11ulrs8o' Bahwa Isma'il

bin Umayyah, Daud bin Al Hushain, Adh-Dhahhak bin Utsman dan

Usamah bin Zaid menyamai Malik pada sanadnya'

Ibnu Al Madini menyebutkan, bahwa ayahnya menceritakannya

kepadanyadariMalik,dariDaudbinAlHushain,dariAbdullahbin
Yazid, dan Taid Abu Ayyasy. Dia berkata, 

..Mendengamya ayahku dari

Malih sudah lama." Dia iuga berkata, "Dan seakan-akan Malik

menggantungnya dari Daud, kemudian dia be4umpa dengan gumnya

lalu dia menceritakannya kepadanya, Ialu Harrah menceritakannya dari

Daud, kemudian mantaplah pandangannya untuk menceritakannya dari

gurunya."

Al Baihaqil3sl -"ri*urug*nya dari hadits lbnu wahb, dari

sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id, dari Abdullah bin Abu

Salamah, dari Nabi $, secara mursal' Dan ini mursalyang kuat'

1373 51ru171r lbnu Hibban, pembahasan tentang perbuatan baik' no' 5003'

1374 11,4us64ru11N Hakim (2/98\.
137 s Sunan Ad-Damquthni (3/ 49-50\'
t37 6 4t-5*-r, Al Kubn (5/294-2951.
1377 Musnad Al hzar, no. 1233.
1378 5** 4bu Daud, no. 3360.
t37s Musbdmli At Hakim 12/39) -
rsso llal Ad-Dataqutluvi,4/399407/no' 657 '
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Sejumlah orang menilainya cacat, di antamnSa: Ath-

Thahawi1382, Ath-Thaburil383, Abu Muhammad bin Hazm1384 dan

Abdul Haq.l3aS Semuanya menilainya cacat karena tidak diketahuinya

perihal Zaid Abu AYYasY.

Jawabannya, Bahwa Ad-Daraquthni berkata, "sesungguhnya dia

tsiqah lagi valid.', Al Mundziri1386 berkata, "Dua orang yang tsiqah

meriwayatkan darinya, dan Malik bersandar padanya kendati dia sangat

keras kritikannya, serta dishahihkan oleh At-Tirmidzi dan Al Hakim'"

Dia juga mengatakan, "Dan aku tidak mengetahui seorang pun yang

mengkritiknya."

Ath-Thahawimenyatakankelirunyaomngyangmenyatakan
bahwa dia adalah Abu A5nTasy Az-Zuraqi Zaid bin Ash-shamit. suatu

pendapat menyebutkan, bahwa dia adalah zaid bin An-Nu',man sang

sahabat yang masyhur. Dia membenarkan bahwa ifu adalah omng lain,

dan itu memang sebagaimana yang dia katakan'

Faidah:

Abu Daud,13az 61t -1t",6[-,6167i1e48 dan Al p1uLi-1389

meriwayatkan dari jalur Yahya bin Abu Katsir, dari Abdullah bin Yazid,

dari Zaid Abu Ayyasy, dari sa'd: Bahwa Nabi $ rnelarang jual beli

kurma muda dengan kurma kering secara tempo'

t38t. As-Swan Al Kubn (5 /2951.
1382 Syarh Musykil Al Atsar,15/467476.
1383 p1 dalam Tahdzib Al Atsar, sebagaimana di dalam N kdr N Munir(6/482\.
73s4 161ru- N Ahkamka4n hnu Hazm, jv 8/M7.
1385 N lhlam N Wustha (3/257\.
1386 Mul<litashar Sunan Abu Daud(5/3*35)
tiet gurun 4bu Daud,no. 3360.
r38E Swrh Ma'ani Al Abar (4/61.
t38e Mustadnlk N Hakim (2/391.
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Ath-Thahawi berkata, "lni adalah asal haditsnya, di dalamnya

disebutkan ternpo (penangguhan pembayaran)' "

Ad-Daraqutl',r',i1390 menyangkalnya, dan mengatakan, "Yahya

menyelisihi Malik, Isma'il bin Umagryah, Adh-Dhahhak bin Utsman dan

Usamah bin Zaid, mereka tidak menyebutkan tempo'"

Al Baihaq113r1 berkata, "lmran bin Abu Anas iuga

meriwalntkalVa dan Taid Abu Ayyasy tanpa tambahan"'

Perhatian:

DikatalGn di dalam Al Gtnnbain At hidha' adalah biii di

antara ierris hinthah dan sya'A. Disebutkan di dalam ,4shihah,7392 bahwa

itu adalah salah sahr jenis gandum ls,IE tt },ang tidak berldit.

L475-t37741-Hadits:Diriwayatkan,bahwabeliau$
melarang iual beli daging dengan hewan'

yu1g1393, dan AsySyafi'il394 6ri,1y6, dd hadits Sa'id bin Al

Musayyib s@ara mursal. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud di dalam .4/

14r*il3e5, disambungkan (sanadnya) oleh Ad-Daraquthni di dalam //
Ghamib dari Malik, dari Az-ztrhrt, dari sahl bin Sa'd, dan dia

menghukuminya dha'it serta membenarkan riwayat mural yatrirg

terdapat di dalam Al Muunththa'. Hal ini diikuti oleh hnu Abdil

3rtr396 dan Ibnu 61.Ju*i.1397

13eo Uh. ,As-Sunan At Kubmkaqn Al Baihaqi (5/294).
13e1 Uh- As-Swan At Kubmkarya Al Baihaqi, 5/29+295.
r3e2 Ash$M1atikarya Al Jauhari {7/226).
t393 14r*r71i11ru' Al Imam Malik'2/655.
t3e4 14u'4r7 As-Sunan wa AlAbar no. 3378'
r39s MansilAbu Daud, no. 178.
r3e6 At-Tamhid (4 / 3221.
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t37751. Hadits ini ada sjahidnya dari hadits Ibnu Umar yang
diriwayatkan oleh AlBazzar.r398 pi dalam sanadnya terdapat Tsabit bin
Zuhair, dia dha'if.

Dia keluarkan juga dari riwayat Abu Umayyah bin ya'la dari
Nafi' juga. Abu Uma5ryah dha'illtses

137761. Ada s5nhid lainnya yang lebih kuat dari itu, yaitu dari
riwayat Al Hasan, dari samurah" Tentang kebenaran mendengamya
darinya diperselisihkan. Dikeluarkan oleh Al Hakim,l4oo Al Baihaqir4ol
dan lbnu 111ruruirrru1',. 1402

L476-137771. Redaksi: Diriwayatkan bahwa seekor
unta disembelih pada masa Abu Bakar, lalu seor.rng lelaki
datang membawa anak kambing, lalu berkata, 'Berilah aku
darinya.' Maka Abu Bakar berkata, 'Ini tidak benar..

Asy-Syafi'i di dalam Al Llmnlao3 dari Ibrahim bin Abu yahya,

dari Shalih maulaAt-Tauamah, dari Ibnu Abbas

'Hadits Hakim bin Hizam: -Janganlah engkau
menjual apa lrurg tidak ada padamt, ...n

Telah dikemukakan sebelum dua bab.

13e7 4l-7"1irinkarya Ibnu Al Jauzi, (2/L76).
t3e8 11u"y41Astar, no. 7266.
13ee [e/38SI.
14oo Mustadrak At Hakim (Z/35).
L4oL As.,Sunan Al Kubra (5/296).
1402 Pengarang hanya menyandarkannya kepada Al Hakim saja di dalam lttihaf Al

Maha nh (6 / 33-34 / no. 6A821.
1403 41 1L- karya Asy-Syafi'i (3/g1).
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Bab Jual Beli yang Dilarang

1477-137781. Hadits: Bahwa Nabi $ melarang fiual

beli) sperma peiantan. Diriwayatkan iuga, bahwa beliau

melarang (mengambil) harga (hasil peniualan) sperma

peniantan- Itu adalah riwallat Asy-Syafi'i di dalam AI
Mul<hbshar.

Al Bukhari,l@4 Abu Daud,lms 61-1it-i61ri1a06 dan An-

yuru'i1r107 dari hadits hnu Umar dengan lafazh yang pertama. Al Hakim

keliru sehingga dia menyertakannya.l4os p6*urugr', juga oleh Asy-

Syaf il'mr dari jalur lain dari Nafi' dengan lafazh yang kedua'

t377gl. Dia juga meriwayatkannya di dalam Al Umm,r4lo Al

Mukhtashar dan ,4s-Sunan N Ma'tsumht47l dari hadits Syabib bin

Abdullah Al Bajali, dari Anas. Abu Hatim1412 -"r',i1uinya cacat karena

mauquf, Dia berkata, "Diriwayatkan juga oleh Ibnu [-ahi'ah dari Yazid

bin Abu Habib, dari Ibnu Syihab, dari Anas, juga secara mar{u'-"

13780]. Riwayat Ntusltunla13 dari hadits Abu Humirah dan Jabir:

(Beiiau) mdamng jtral beli pemijahan unta.

AM 57u1ri1; Al Buklmri, no. 2284.
t4os Sutan lhr Datil, no. 3429.
L4o6 Swan At-Tirmidz", no. L272.
Y+07 Surn T An-Naa'i, no. 467 l.
1408 Mtgbdnli Al Hakim, 2/ 42.
r4oe As-Suwl Al Ma'tsumh,h. 347 /no. 432-
1410 Aku tidak menernukannya.
MLt 4"^5rot Al Ma'bumh,h. 347 -

t4t2 n4 6ni Abu Hatim (1/381).
L4t3 gL1ri1i Mudim, no. 1565.
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137811. Riwayat An-Nasa'i1a14 d66 hadits Abu Hurairah: (Beliau)

melamng (mengambil) harga (hasil penjualan) anjing dan sperma

kambing pejantan.

Diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi di dalam Musnadnyu141s 6uti

hadits hnu Fudhail, ldari Al A'masy, dari Abu Hazim' dari Abu

Hurairah.

Ibnu Abu 1-1u6*1415 berkata, "Aku menyakan itu kepada

agnhku, lalu dia berkata, Ibnu Fudhail meriwaSntkannya sendirian"114t7

Aku khawatir dia memaksudkan Al A'masy dari Abu Sufuan dari Jabir'"

Ada jalur lainn5n dari Abu Humimh'

lg782l. Riwayat Ad-Daraquthn1la18 6u,i Abu Sa'id seperti yang

p€rtama. Dishahihkan oleh lbnu As.Sakan dan hnu Al Qaththan.

Dalam masalah ini ada riwalnt lain:

137831. Dari Ali yang dikehErkan oleh Al Hakim di dalam ulum

At Hadib.L4le Dikeluat'lGn iuga oleh lbnu Hibban1420 6* NBazzar-

1g784,37351. Dari Al Bara' bin Azib dan hnu Abbas di dalam

N Mu'iam At l<abif421 lorlla Ath-Thabarani'

t4l4 S;wan An-Na*,i,.no. M7g-
t4l5 S*un 4d-Dariml, no- 2623, 2624-
1416 nal lbnu Abu Hatim, 2/43.
1417 Apa png di antara dua tanda lnrrung siku Ini gugur dari naskah aslinya, dan

itu aku sertakan dari naskah r.

t4t8 S*u, 4d-Damquthni, 3/47 .

t4te utrwn Al Hadtb, h. 109.
1420 Alnr tidak menemukannya.
r42t 41vfiJ'la, Al l<abir,no. 1167 dari Al Barra', dan no. L1692 dari Ibnu Abbas

s.
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L478-137861- Hadits Ibnu Umar: Bahwa Nabi &
melarang menjual ianin binatang yang belum jelas

o*o"T);Y* 
araih,t4zzdi dalamnya ada penafsirannya, sebagian

mereka merincikannya dari perkataan Naft'. Ifu terdapat di dalam .4/

Mudmj karya Al Khathib.1423 16,',u Al Jauzi keliru di dalam Jami'Al

Masanid, kmerra dia men5ntakan bahwa hadits termasuk yang

diriwayatkan oleh Muslim sendirian.

Perhatian.l

I-afazh 'sjtdan iiill dengan kthah pada ba 
" 

dan adatah

keliru omng yang men-aahrrkannp. Ada' perbedaan pendapat

mengenai penafsirannya, sernentara Malik, Asy-Syafi'i dan lainnya

sependapat derrgan apa yang terdapat di dalam riwayatrya'

Abu ubaidah, Abu g!ui61424 6* ahli bahasa lainnyslazs

menafsirkannya: Menjual anak unta yang sedang bunting. Demikian juga

yang dikatakan oleh Ahmad,dan Ishaq' Pendapat yang pertama

dikuatkan oleh Riwayat Nhzzat, dia mengatakan di dalamnya: "Yaitu

4naknya anak." Ibnu Kaisan mengemukakan pendapat yang aneh'

karena dia mengatakan, "Maksudnya adalah menjual anggur sebelum

matang. ii#r uaauf, 'eJ,, (anggur)." Diceritakan oleh As-Suhaili, dan

menptakan bahwa dia sendirian yang berpendat demikian. Namun

sebenamya fidak begifu, karena Ibnu fu-sakit juga berpendapat begitu

di dalam libb Al Alfazh, dan pengamng Al Mufhim menisbatkannya

kepada Al Mubarrad.

La22 51ru171i 41Elul<hari, no. 2143 dan Shahih Muslim, no' 1514'
1423 N Fadrl tl Al Washl Al Mudni,l/360-
1424 66u,i6 4l tladitsl<aryaAbu Ubaid, 1/208-
1425 66. Al Fagl<aryaAz-Zamakhsyai, t/25L'
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t479-137871. Hadits Abu Hurairah: Bahura Rasulullah

$ melarang jual beli pemiiahan dan bayi binatang !/ang

masih di perut induknya.

Ishaq bin Rahwaih dan Al htzarr426 dari hadib Sa'id bin Al

Musayyib, ldanlazz Abu Hurairah. Di dalam sanadqTa terdapat Shalih

bin Abu Al Akhdhar dan Az-Zuhri, dia dha'if.

Diriwayatkan juga oleh Malik di dalam At Muvnthtlm',t4%t dai

Az-Zvhi, dari Sa'id, secara mursal-

Ad-Daraquthni mengatakan di dalam N llal,t+zs 'Armubb'ah

oleh Ma'mar, dan disambungkan oleh Umar bin Qais,r@ brt Az-A)hn,

dan yang benar adalah perkataan Malik."

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

* Dari Imran bin Hushain, lnitu di dalam Al Bqnt' ka4n Ibnu

Abu Ashim, sebagaimana yang telah dikernukakan

t37S8l. Dari hnu Abbas di dalam N l{abil4?r Urya Rttr-

Thabarani, dan Al Pazzar.l43z

l37S9l. Dari Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Abdurrazzaql€3,

dan sanadnya kuat.

t4% Kasyf N Astar no. 7267 .

]427 gidalam naskah aslinya dicantumkan: dan Abu Hurairah-
14aJ Muwatlitha' Al Imam Malik,U653-654-
L42e llal Ad-Danqutlui, 9 / 183/no. 17 05.
1430 y6i1u Sandal, dia mafi.r/<(riwayakrya ditinggalkan), dan didustakan oleh Malik.
La3t 1y 1i4ufu. Al l{abir,no. 11581.
La32 6*y 41 Astar, no. 7268.
t433 74*1ru*rr7 Abditnzaq, no. 14138.
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?rt ;*'^f; i;; sj u* [rvr\ cYVr.] -\ t^'
.;s1;lt r {;>ilt i cf 6 * t ;P

1480-137 gO, 37gtl- Haditsl€a Abu Hurairah: Bahwa

beliau $ melarang iuat beli dengan cata mulamasah darr

munabad'ah.LB1

Mutbf.aq alailir4s6 dari haditsnya dan dari hadits 661 5u'i6.1437

137 g2l. Riwayat Al Bukhari 611 6o'*' 1438

137931. Riwa5nt An-Nasa'i dari Ibnu gt 'tu''1439 menyerupai itu'

.'er.aiJrt g. ,f ;c5'^fr ,Ly [rvqt] -r trr

1481-137941. Haditsnlra: Bahura beliau melarang iual

beli dengan cara melemparkan kerikil-

14s [Q/gg6l.
1CSS yurln dimaksud dengan mulamasah adalah seseorang mengadakan transaksi

jual beli dengan menyentuh kain milik orang lain pada wakfu maiam atau

siang sebagai tanda dilangsungkannya transaksi tanpa membolak-baliknya.

Sedang munabadzahadalah seseoriang mengadakan transaksi jual beli dengan

melemparkan kainnln dan orang yang lainnya membalasnya dengan

melahrkan hal yang sama sebagai tanda dilangsungkannya transaksi, dan

kedua hal tersebut merupakan bentuk hansaksi jual beli di antara keduanya,

tanpa melih., memeriksa serta membolak-baliknya. (pen, dari hadits yang

mutbf'aq alaih\-
t4% 56u171i 4l Bukhari, no. 368 dan Shahih Muslim, no' 1511'
1437 9halfli Al Bukhari, no. 367.
1438 shalnh Al Bul<hai, no.2207 -

1439 Swa, A,-Nasa'i, no. 4516.
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.Mushml,l4o dengan lafazh ini. RiwaSnt NBEzzar dari jalur Hafsh

bin Ashim darinya: (Beliau) melarang iual beli dengan cara melemparkan

kerikil. Yakni: Jika kerikildilemparkan, maka hams terjadi jual beli.

.'ft.G* r,#tfi,LY [rvro] -tt'rr
L482-t37951. Haditsn5p: Bahwa beliau melarang

(penjualan) dua harga dalarn safu transaksi-l41

AsyS5raf i, 1442 AlTnad, l'143 At-Trmiddl44 dan 6'-'-11*u'iLtlz15

dari hadits Muhammad bin Amr, dari Abu salarnah, darinya. Ini juga

terdapat di dalam klaghat Malik.rM

At-Tirrnidzi berkata, " Hafir, slmhih-"

Mengenai masalah ini ada ritlayat lain: Dari lbnu Umar, Ibnu

Amr dan hnu Mas'ud.

t37g6l. Hadits hnu Mas'ud airi*rt-" oleh AhmadtgT 6a6

jalur Affiurmhrnan, anakn!6, darinya, dengan hfazhr (Beliau) melarang

dua harga dalam satu bansalrsi.

lg7g7l. Hadits hnu Umar diriwalntkan oleh Ibnu Abdil Barrlffi

dari jalur Ibnu Abu Khaitsamah, dari Yahr bin Ma'in, dari Husyaim,

dari Yunus bin Ubaid, dari Nafi', dari hnu Umar, seperti itu'

tw Shahih Muslim, no. 1513.
1441 yuilu Seseorang menjual sr.ratu'barang dengan mengatakan, "lni harganya

sekian dengan tempo, dan harganp sekian bila kontan." (pen. Dari hadits

riuagpt Ahmad).
LM2 14u'ri7u1As-Sumn r,va Al Abar, no- 3519-
LM3 14utnr4 Al Imarn Ahmad en\.
Maa 5** 4t-Timildd, no. 1231.
Ltt45 5u*, 4rr-Nasa \ no. 46329.
rw Mtnnththa' N Iman lulalik(2/6621.
LM7 M.$nad Al Imam Ahmad ll/399,Bl-
MN AtTamhtdl24/381.
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137981. Hadits Ibnu Amr diriwayatkan oleh Ad-Daraquthnil4e di

tengah hadits.

L483-137991. Hadits: Diriwayatkan bahwa beliau $
melarang (menyafukan) peniualan dengan qlarat'

Ar-Rafi'i mengosongkannya di dalam At-Tadznib, sementara An-

i\6rr,/.wi1450 menilainya gharib. Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm di dalam

N Muhatlal+str, Al Khaththabi di dalam At Ma21in]'4s2, Ath-Thabarani

di dalam Al Attmtl]4s3 dar-r Al Hakim di dalam ulurn Al Hadix,l'l54 6uti

jalur Muhamrnad bin sulaiman Adz-Dzuhli, dari Abdul warits bin Sa'id,

dari Abu Hanifah, dari Amr bin syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya,

dengan rdaksi ini, dalam kisah gnng Paniang lagi masyrhur'

Kami meriwayatkannya di dalam juz ketiga dan Mas5TSnkhah

BaghdadkilyaAd-Dimyathi, dan di dalamnya dia menukil dari Ibnu Abu

Al Fawaris, bahwa dia berkata, " Ghaib."

t380ol. Diriwayatkan juga oleh para penyusun kitab-kitab

5*unl455 kecuali Ibnu Majah, serta oleh lbnu 1-1i66'''12155 dan Al

11uLirr1a57 dari hadits Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya,

dengan lafazh: " Tidak dihalatkan menyatukan piniaman dengan

tM9 Swnn Ad-Danquthni.
LM Al Maimu' (9/y9, 3591.
r4s7 N Mulath, (8/ 415-L46).
t452 74u'r1in Asrsumn (3 / L45-L461 -
t4s3 41 114u'prn N Ausath, no. 1554.
1454 U1un Al Hadib,h.l42.
14ss Sunn Abu Daud, no. 3504; Sunan At-Tirmidzi, no. 7234 dan Sunan An-

Nasa'i, no.4630.
1456 Aku fidak menemukannya padanya dari jalur ini, akain tetapi dia

mengeluarkannya (no. 4321) dari jalur Ibnu Juraij, dia berkata, "Atha'

mengabarkan kepadaku dari Abdullah bin Amr, dengan redaksi ini."
1457 llnrstaolnk Al Hakim (2/171.
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penjualan dan tidak halat pula men7afulan da pasyamtan dalam satu

akad jual beli."

?', * tfr ,Ly [r,r.t]-t trt
.Jbt:. i lt q€ €.,; !?'u os

J.Jts'J:t#

1484-[38011- Hadits:
* Syarat aPa Pun Yang tidak

malca sSmrat itu bathil-"

Muttafaq r14fi458 dari hadits Aiq,ah dalam kisah Barirah'

1485.13802}. Hadits: Bahrrn Ai$,ah membeli Barirah,

sementara para maulanya menqraratkan agar Aisyah

memerdekakannya dan wala'-nya menjadi milik mereka,

maka Nabi * fidak mengingkarinyra kecuali syarat wala',

dan beliau bersabda, -s5rarat NIah lebih lnat...' al hadits-

Muttafaq alailil4ss dari haditsnya, rErnlrn di dalamnya tidak ada

pemyataan bahwa mereka menqnratkan pernerdekaan, kecuali bahwa

itu mempakan penyimpulan dari penslFmtan mereka mengenai wala'-

' Hadits: Bahwa beliau C berpidato, d* beliau

bersabda, 'Apa perihal onngorug yang mengnratlan

qTarat-ssant yang frdak terdapat di dabm Kitabullah ---"

Muttafaq ataih dan hadits Aiqph, sebagaimana yang telah

dikemukakan.

:asa ShuIili 41 Bukhari, no.2168 dan Slmhih ltfislim, no. 1504 (8).

t4ss Shahilr At Bukhari, no.2729 dan Slmhih Mtfrrn, no' 1504'

Bahura beliau & bersabda,

tetdapt di dalam Kitabullah,
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' Hadits:.Bahwa Aiqph memberitahukan kepada Nabi

$, bahw. p.- maula Barirah tidak mau meniualnya kecuali

dengan syarat bahwa wala'-nya meniadi milik mereka, maka

beliau pun bersabda kepadanya, " Belilah, dan syaratkanlah

kepada mereka tentang wala'nya (meniadi milikmu) --." al

hadits.

Muttafaq alaih juga dengan lafazh ini.

Ar-Raf i1460 berkata, "Mereka mengatakan, bahwa Hisyam bin

Unvah meriwayatkan sendirian dengan kalimat: 'sSnmtkanlah kepada

mereka tentang wala'nya' dan tidak di-mutaba'ah oleh selnua perawi

lainnya. Wallahu a'latn." Suafu pendapat mengatakan, bahwa

Abdurmhman bin Namir memutaba'ai Hisyam atas ini, yang mana dia

meriwayatkannya dari Az7;vhn dari t-huah lrang menyerupai ifu.

[rrr.r]-ttrur
,t4)t *.,t-

L486-138031. Hadits: nDua oftrng Wng melakukan
jual beli berhak memilih (melangsungkan atau membatalkan)

selama keduanym belum berpiah, kecuali iual beli dengan

pembertan hak memilih (untuk mempertimbanglan iadi atau

tidalmya jual beli).'

Dalam suatu riwayat disebutkan: "selama keduanSn belum

berpinh atau saling membeikan hak pilih."

Muttafaq alaihl$t dari hadits lbnu Umar, dengan dua lafazh.

rm ,Aqrssrh Al l{abir(4/7141.
1461 56r1ri1i Al Bukhari, no. 1531 dan Shahih Muslim, no. 1531.

:rlL=.:fr l6 :$u;)tL)at :4y
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i*e tt'fa;-t ,Ly [r,r' t]-t t,rv
1487-t38041- Hadits: "Tidak ada orz'ng Wng

menahan (menimbun) banng (dagangan) kecuali oftrng tpng

dwhaka (salah)-"

14,.,r1irr,1a62, At-TirmidoLaSS dan lainnya, dari hadits Ma'mar bin

Abdullah bin Nadhlah Al Adawi'

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

t38051. Dari Abu Humimh yang dikeluarkan oleh Al 11uL1"'1tlo4

dariialurHammadbiinSalarnah,dariMuhammadbinAmr'dariAbu
Salamah,darinya,denganlafazh:"kmngsiapmqtahan(mqimbun)
bamng (dagangan) dangan naksld agw haryant/a nnhal tqhadap l<aun

muslimin, nnka dia durtnla, danfieminan Allah Ta'ala leps darinS^'"

.L;ir'5e=5, ,bir7l;,at ,L-v [r,r'r]-t tu
1488-t38061- Hadits:'Onng trang mendatangkan

(barang dagangan/mengimpor) dianugei rezefi' dangl<an

orang Snng,menahan (mtenimbw) dilalaat'"

IbnuMajah,1l65AlHaldm,1456lslraq'Ad-Darirnil'167'Abdbin

Humaid168, Abu Ya'la dan Al Uqaili di dalam Adh-Dhu'afa '1tl5e d66

hadits Umar dengan sarnd dln'it

1462 57u171r 74*X-, no. 1605.
L463 Sunn An-Nan'i, no. 1267 .

L@ MusAdnk N Haldm, 2/12.
t465 5** Ibni luIahl\ no- 2153'
1466 Musb4nli Al Haldn 12/111.
raez 

-p1 
6ulurn nasran ashnln disehrtkan "Ad-Daraqtrthni", sedangkan Snng

dicantumkan a rini auri ;asfrrn D, karena hadibnya h*an dari riu'alnt Ad-
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'tJill'rHJ?6t [rl.v]- t t,rl

.^7 lr' 'ui.i 
it n ui

1489-t38071- Hadits: " Banngsiapa menahan

(menimbw) mal<anan selana empat puluh malam, mala dia

telah beilepas diri dari Ntah dan Allah berlepas diri

darinya-"

Alxnad,147o Al 1-1uLi*,1471 Ibnu 66u1472 Syaibah'ra73 AI

k zrtqzq dan Abu yu'61475 dari hadits hnu Umar. Al Hakim

menarnbalrkan: "Dan pam penghuni ara aF Pun dimana di antara

mqela tadapt omng t/ang kelapmn, mal<a tetah lepas iaminan Allah

dari mqel<a-"

Di dalam sarndnya terdapat Ashbagh bin T.aiid yang

laedibilitasnp diperselisihkan, dan Katsir bin Murrah yang tidak dikenal

oleh lbnu Hazm neirnun dik€nal oleh 5nng lainnln serta dinilai tsiqah

oleh Ibnu Sa'd.1476 Jama'ah meriwaSatkan darinya, dan An-Nasu'i1477

berhujjah dengannya. sementara Ibnu Al Jauzi telah keliru karena dia

mengeluarkan hadits ini di dalam Al Maudhu21.1a78 sedangkan Ibnu

Daraqnlhni di dalam As-sunanbpi hadits Ad-Darimi, no.2544 sebagaimana

disebutkan did alam lttihaf N Mahnh, (72/77L/no' 15336)'

t@ Al Munakhab min Musnad Abd bn Humaid, no' 33'
tare AdtlDhu'afa'|3 / 23L1.
r47o 74**4 Al Imaat Ahmad 12/33).
147 | Mwb&alk Al Hakim, (2/l1-1.2l-
r+zz 1q73871.
L473 Al Mushamafkarya lbnu Abu Syaibah, no' 437 '
1474 I<*f N.4slar, no. 1311.
L475 Muinad Abu YaIa, no. 5746.
1475 AlMulalla(9/64\.
1477 Aili-Ttubqat Al Kubn 17 /4481.
1478 tih. Surun An-Nasa'r, no. 688, 8L9,923'

$Lr n:u*
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Abu Hatimt+29, dia menceritakan dari a1Btrn5n, bahwa dia berkata, "Ifu

hadits munkar."

a$l J;, U $ut to istitl ,L-;- [r,r'^] - \ t I '
'init ,i 3' LL,Jra ,6'-b

t49Gt3808I.Hadits:Btrhuraharga-hargamelonjak,
maka mereka berkata, "wahai Rasulullah, tetapkanlah harga

bagi kami.' Beliau pun bersabda, 'sesungguhnya AllVhJah

Wng menetaPlan harga-" al hadits'

Ahnadl4so, Abu Daudl€l, At-Tirmidzi1c82, Ibnu Majahl€3,

Ad-Darirni1484, Al Bazar dbn Abu yu1ul485 dari jalur Hammad bin

Salarnah, dari Tsabit dan lainnlp, dari Anas. Sanadnya sesuai syarat

Muslim.

Dishahihkan oleh Ibnu Hibbanl4s5 dan At-Tirmi6'i'ta87

I3S09l. Riwa5nt Alxnad1488 dan Abu p.,r61'18e dari hadits Abu

Hurairah: "Seorang lelaki datang hlu berkata, 'wahai Rasulullah,

tetapkanlah harga.' Beliau pun bersaua,'.Elahkan aku akan berda-'

Kernudian datang orang lainnlp hlu berkata, 'wahai Rasulullah,

747e N Matdhu bt (2/242).
7480 tr4**4 N Iman Ahmad;s/Lffi-
r48t SwwT Abu Daud, no. 3451.
1482 5*n 4t-Tirmidd, no. 1314.
Lw Sunan lba Majah, no. 2200 -
LM Sunan Ad-Darimi, no - 2il5 -
1&.14**4 Abu Ya'la, no.2i74,2861, 38i:i0-
tM Stnhih lbnu llibbn, pembahasan tentang perhratan baik, no. 5935
1487 Dia mengatakan, "lni hadits lnsan slmhitt"
tw Musmd'Al Imarn,4hmad, 2/337, 372-
148D 5*.n 4bu Daud, no. 3450'
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tetapkanlah harga.' Beliau pun bersabda, 'Bahkan AllahJah yang

merendahkan dan meninggil<an..."' al hadits. Sanadnya hasan'

l3S10l. Riwayat lbnu Majah,l4e0 61 Bazzar dan Ath-Thabarani di

dalam N Ausathl4el duri hadits Abu Sa'id menyerupai hadits Anas.

Sanadnya hasaniuga.

l3g11l. Riwayat AlBazzarr4ez dat'l hadits Ali menyerupai itu.

1g8L21. Dari Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Ath-Thabarani di

dalam Ash-Shaghiv.tae3

't38131. Dari Abu Juhaifah di dalam 41 17u6it't4e4

138141. Penilaian hnu Al Jauzi aneh, karena dia

mengeluarkannya di dalam Al Maudhu\{+e5 dari hadits Ali, dan dia

berkata, "sesungguhnya hadits ini tidak shahih-"

1491-138151. Hadits Jabir: 'Onng kota tidak boleh

menjrnllan barang dagangan milik orang desa-"

14rr6-14e6 dari hadits Abu Az-Zubair, darinya.

t38161. Hadits Abu Hurairah seperti itu.

Muttafaq u1u6.1ae7

[3817, 3818]. Muttafaq alaih dari hadits Anas14e8 dan lbnu

696*.14ee

14s $x?an lbni Majah, no.2201.
149r Al Mu'jam Al Ausath, no. 5955.
1492 Mtsnad N Bazar, no. 899.
t493 Al Mu'iam Ash-9haghir, no. 870.
L4e4 41 74u12* Al lGbir |n 22/no- 322.
L4es Al Ma udhu'at (2/ 238-2391.
t4% Shaliili Muslim, no. 1522.
t4e7 Shahih Al Bul<hari, no.274O dan Shahih Muslim, no' 1520'
1498 Shahih Al Bukari, no. 2161 dan Shahih Muslim, no' 1523'

286



Talkhishul Habir

138191. Riwayat Al Bukharilsoo 6ri Ibnu Umar'

1492-138201. Hadits z 'Biarlranlah manusia (melakukan

sendiri), AIIah membert rezew kepda *bgian mereka dari

sebagian lainnya."

14115*1501 dari hadits Jabir.

ig>Lbt ) ,/9 u-* [r,rv r]-t trr
1493-[382L1. Hadits: "Janganlah lalian mencegat

rombongan untuk iual fufr-"

Dia berkata, "Disebutkan pada sebagian riwa5rat: 'Maka

bamngsiapa mancqabrya, malca Wrilik banry memiliki hak pilih

setelah tiba di psar.'"

Muslimlso2 dari hadits Abu Hr.raimh dengan redaksi ini.

13822-g8241. Hadits ini mernpr.rnlpi plu-frilur lain di dalam Ash-

Shahka#so3 dan lainnya dengan selain lafazh ini. Dari lbnu Umar,

hnu Mas'udlso4 datt lbnu Abbas.lms

Tambahan redaksi yang diiryaratkannSn itu terdapat dalam

riw"ayat Muslim,l5o6 Abu Daud,1s7 An-Nasa'ilso8 datl 61-1it-id'i1509

t4c)9 Shalnli Al Bukari, no. 2158 dan Slralrih Mtghnr, no- 1521.
Lsoo 51rr1r11i 41Bukarl, no. 2159.
rfil 56u171; 114*x., no. 1522.
r5o2 56u1ri1i Muslim, no. 1519.
L6o3 Shut ili 41 Bukai, no.2675 dan Slahih lufi-dfm, ng- 1517.
lsoa 51r471i 41Bukari, no.2164 darr Slmhih l*fi.slim, no- 1518.
7so5 Shatnli At Bukari, no. 2158 dan Slnhih ltti&n, no- 1521.
tsct6 5tru1r115 Mtskm, no. 1519.
L507 g**r 4bu Daud, no. U137.
1508 s*un 4rr-Nasa'1, no. 4501.
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dari hadits Abu Hurairah. Namun Ibnu Abu Hatim menceritakan dari

ayahnya di dalam Al ltal,lslo bahwa ia mengisyaratkan bahwa tambahan

ini adalah sisipan. Hal ini perlu diteliti lebih jauh'

ca

| -r"' l':;t [r,rro]-t tnt
.ooi

L4g4-I38251. Hadits Abu Hurairah: " Janganlah

seseorerng menawar atas penawarern nudaranya-"

Muttafaq uluiliTstt dari haditsnya.

,t', 
t#11-t)t 

it:r:t '+ * *t 4* [r,rr r]- t t I o

.;tii*y
1495-138261. Hadits Ibnu Umar seperti itu,

diriwaptkan oleh Ad-Daraquth161512 di dalam suatu hadits

dengan maknanya.

Disebutkan di dalam Ar-Risalahrs13 karya Asy-Syafi'i, "Aku tidak

hafal itu tsabit." lalu dikomentarai Al Baihaqils1a, bahwa itu

diriwayatkan dari banyak jalur, lalu dia menyebutkannya'

L496-t38271. Hadits: Bahwa beliau melelang sebuah

gelas piala dan kain pelapis milik sebagian sahabatnya, lalu

lsog Swvan At-Tirmidzi, no. 7221, dan dia berkata, " Hasan gharib'"

tsto 111116ni Abu Hatim(L/393).
Lsrt 56u171r 41Bukai, no.2727 dan Shahih Muslim, no' 1515'
LSr2 S*,rn Ad-Damquthni, 3/7 4.
tst3 4,'-pi"u161rkarya Asy-Syafi'i, h' 31 5-31 6 / no' 869-87 1'
tst4 4" S*-n Al Kubra, 5/345-3M.

,i;:) nj u*,*,YlSt
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seorang lelaki berkata, 'Keduanln aku balnr safu dirham.'
Kemudian yang lainnya berkata, "Aku bayar dengan dua

dirham." al hadits.

Ahmad1515 6* Abu Daud1s16 6*i Anas Snng menyerupainya

secara panjang lebar. Di dalamnya disebutkan: "Saungguhnya

meminta-minta itu tidak dihalalkan kecuali bagi salah satu dai tiga

" al hadits.

Diriwayatkan juga oleh Abu pu,r61517, At-Tirmidzi1518 6* 6rl-

11*u'i1519 secara ringkas.

At-Tirmidzi berkata, "Hasan, kami fidak mengetahuinya kecuali

dari hadits Al Akhdhar bin 'Ajlan, dari Abu Bakar Al Hanafi, darinya.r'

hnu Al Qaththan1s2o menilainya cacat karena tidak diketahuinya perihal

Abu Bakar Al Hanafi, dan dia mengutip dari AI Bukhari, bahwa dia

berkata, "Haditsnya fidak shahih."

Perhatian:

Lafazh;jnir dengan kasmh pada haa'tanpa titik dan sukun

pada laam, yaitu kain tipis yang dipasang di bawah pelana unta.

Demikian yang dikatakan oleh 61.1uu1't i.1521

1515 714*nu4 Al Imam Ahmad, 3/7L4.
Lst6 Sunan Abu Daud, no. 1641.
LiLT Sunan Abu Daud.
L5r8 Sunun4t-Tirmidzi, no. 1218.
l5l9 S*ur 4rr-Nlsa'i, no. 4508.
l52o not n 41Wahm wa N lham,57-58.
1s2L Ash\Shalial, {Z /7 T Bl.
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f j'€;t d;t ,# /.t e4r-- [r,rr,r]-r trv

.r
L497-135281. Hadits Ibnu Umar:' Janganlah sebagian

kalian membeli barang Wng telah dibeli oleh sebagian

lainnga-"

Mutbfaq u1ui1i.7522

138291. Riwayat Al Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah

menyerupai 1r.1523

, l3S30l. RiwaSnt y*16,1s24 dari Uqbah bin Amir.

An-Nasa'i1525 menambahkan di dalam hadits lbnu Umar:

"Hinga db jadi memMi atau meninggallnn (memfubll<an)."

1498-Redaksi: Dan lpng semakna dengannln:
'Wmbelianll26 di alars pembelian."

Aku katakan: Mengenai ini terdapat:

t38311. Hadits Uqbah bin Amir, "Seomng mukmin adalah

saudan mul*nin lainnya, maka tidak halal bagi seorang muknin

membeli furang gang telah dibeli oleh saudamnSa, dan tidak halal

melanar wanita 5nng sdang dilamar oleh saudamn5n."

L499-138321. Hadits lbnu Umar: Bahwa Nabi S
melarang jual beli cara naiasy.

t522 Shalili N Bukari, no. 2L39 dan Shahih Muslim, no. L4l2-
ts23 51-171i 41Bukari, no.2140 dan Shahih Muslim, no. 1515.
Ls24 slnlnli Muslim, no. L414. r

L525 Sun T An-Nasa'i, no. 4505.
tsze 1q73881.
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Mutbkq ,luih.Ls27

.r^ri1,iu., i;y'L+- [r,rrr]- \ o . .

1500-t38$; Hardits: 'seomng ibu tidak boleh
dipiahkan dart analmSm:."

Al Baihaqi1528 6ri hadits Abu Bakar dengan sanad dha'if.

t38341. Abu Ubaid di dalam Glndb Al Hadit{s2e lvn riwayat

mursal Az-Zuhri, dan perawi darinSa adalah perawi yang dha'if.

138351. Ath-Thabarani di dalam N I{abA dari hadits Naqadah di -
dalam hadits 3nng panjang.

Disebutan oleh Ibnu Ash-siralah di dalarn Mu"ykit Al Wasith,

bahwa dia meriwaSntkan dari Abu Sa'id, ffrnun dta tidak dikenal, dan

tentang perlu diberi catatan. Dernikian yang dikatakannya.

Dibagian lain dia , "Itu valid."

Aku katakan:

138361. Pengarang Musnad Al frt&us muryandiarkannyra kepada

Ath-Thabarani dari hadits Abu Sa'foi, dan Al;i1i1530 menyandarkannya

kepada Razin di dalam St/arh At-Tanbih.

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

ts27 56"1ri1i 41 Bukari, no.2963 dan gnhih lrfi.sbn, no. 1516.
L528 As-Sunan Al Kubn,18/51.
L529 Ghaib Al Hadits (3/65,94). Dalam versi cetalml,ra dari kitab Abu Ubaidah

dengan membuang sanad*anadnln
1530 yuilu AMul Aziz bin AMul Karim bn Abdul Kafi Shainuddin Al Jili (wafat

tahun 632). Kitabngra, $arh At-Tanbih, nuhhn-nukilan di dalamqn tidak
dUadikan sandaran kar?na masalah 1lang disebutkan di dahm biografinp.
Silakan ljh. di dalam Ath-Tlnbqat ,Asy-egfr\/tph kcrrya Al Qadhi hnu
Srrabhah (l/2881.
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t38371. Dari Anas yang dikeluarkan oleh lbnu Adi di dalam

biographi Mubasysyir bin Ubaid,1531 tu1u1', seorang yang dha'l. Dia juga

meriwayatkannya pada biographi Isma'il bin Ayyasy1532 6u.i Al Hajjaj

bin Arthah, dari Az-Zuhri, dari Anas, dengan lafazh, "Janganlah seorang

a5nh dipinhl<an dari anaknya." Dia berkata, "Tidak ada yang

menceritakannla [selain]1533 Isma'il, sementara dia dha'if dalam

meriwayatkan selian dari orang-orang Syam-"

{nb'p.'J; a e;) e.i e"-* [r,rr,r]-\o.\
:iqt {; *t u.: q. 

^t 
Gj ,6ls's

1501-138381. Hadits Abu Ayyub: " Barangsiapa

memishl<an ibu dan analaya, mala AIIah akan

memiahlannya dari orang-orang Wng disa5Tanging pada

hari kianat-"

Alxnad,1534 At-Tirmi6r11535 dan dia menghasankannya, Ad-

Daraquthnils35 
"er1u 

Al Hakim1537 dan dia menshahihkannya. Di dalam

redaksi Ahrnad terdapat kisah. Di dalam sanad mereka terdapat Huyay

bin Abdullah AI Ma'afiri yang perihalnya diperselisihkan. Hadits ini

mernpunyai jalur periwayatan lain yang dikeluarkan oleh Al Baihaqi1538

secara tidak bersambung, karena dari jalur Al 'Ala' bin Katsir Al

Iskandarani, dari Abu Ayyub, padahal Al 'Ala' tidak pernah berjumpa

753r Al lhtnilkary'a Ibnu Adi(6/4L8).
Lbsz lbid(t/Z%|.
1533 pi dalam naskah aslinya dicantumkan "dari," dan koreksi ini dari naskah r.

t53tt 1q*nu4 Al Imam Ahmad(5/413-747).
r53s Swnn At-Tbmida', no. 1 283.
ts% Sumn Ad-Damquthni 13/67).
ts37 Musbdmli N Hakim, 2/55.
Ls38 As-Sumn Al Kubn 19/126]|.
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dengan Abu Ayyub. Ada jalur lainnya yang di keluarlon ol€h M-Darimi

di dalam Musnadnyut539 pada pembahasan tentang berangkat iitad,
darinya.

iU' '; b';r :ytt i;. {,8 et* [r,rrr]-\ o.y

?-rd'e€;i'rfit &-,F :Js r 6 Jt rE .6r\)
f SOZ-tgSSgl. Hadits Ubadah bin Ash-Shamit:

" Seorang ibu frdak boleh dipinhlan dart anahtya-"
Dikatakan, 'Sampai ka'pan?" Beliau bersaMa, "&npai d
anak laki-lagi baligh, dan si anak perempuirn lntuIh-"

Ad-Daraquthnilstlo 4* Al Hakim.1541 Di dahm sanadnln pada

riwayat mereka berdua terdapat AHullah bin Amr Al Waql'i1542, dia

dhalt dan AIi bin Al Madini menuduhrya berdusta.ls4il Dia

meriwayntkannyi sendirian dari Sa'id bin Abdul Aziz, dernikian png
dikatakan oleh Ad-Daraquthni

138401. Disebutkan juga di dalam Shahih M.firlw dari hadits

Salamah bin AlAklra' dalam hadib paniang yang perrnulaannle: 'Karni

berangkat bersama Abu Bakar, lalu kami mernerangi Bani Fazarah ..."

al hadits, di dalamnya disebutkan: "Di antam mereka (para tawanan)

terdapat seorang wanita bersama seorang arak pererrrprrannga 3nng

termasuk wanita Arab yang paling cantik. lalu Abu Bakar mernberikan

Ls39 Sunn Ad-Darimi, no.2479.
t54o Swnn Ad-Danquthni (3/681.
ts4r 714u"64*11A1 Hakim (2/55').
1542 pl dalam naskah aslinya disebutkan "Al Waqifi" sedangkan yarg dkarilurnkan

di sini dari naskah r, dan itulah yang benar.

1543 Adh-Dhu bfa' L<arya Al Uqaili (2/28r',;1.
Lr/A Shahih Muslim, no. 1755.
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anak perempuannya itu kepadaku." Ini dijadikan dalil tentang bolehnya

memisahkan.

Abu pu,r615a5 memberinya judul Bab memisahkan antara

wanita-wanita Yang telah baligh-

1503-t3841l.HaditsAli:Bahwadiamemisahkatrh
seorang wanita dari anaknSp, mal(a Nabi $ melarangnya'

dan dia pun mengembalikan iual beli'

Abu Daudt54'5, dan dia menilainya cacat karena terputusnya

sanad di antara Maim,n bin Abu Syabi6lsaz dan Ali. Al Hakimls€, d*
dia menshahitrkan sanadnya, lalu di-m7i#kan oleh Al Baihiillts+s karena

syhidqnhidnYa.

Namun diriwayatkan oleh AtsTirmi&ilsso 6* Ibnu Majah1ss1

dari jalur ini, sertia oleh Ahmad1552 6*- Ad-D*u'utul-i1553 666 jalur Al

Hakam, dari AMurmhman bin Abu laila, dari Ali, dengan lafazh: "Aku

datang kepada Nabi f$ dengan menrlaunkan para tawanan, lalu beliau

mernerintahkanku agar menjual dua orang gang bersaudara, maka aku

pun menjual mereka berdua..." al hadits. hnu AI Qaththanlssa

menshahihkan riwayat Al Hakam ini, nalnun hnu Abu Hatim

Ls45 SurTan Abu Daud (3,/54). Kalimahrf: "Elab: Keringanan di kalangan orang-

omng ltang telah baligh untrrk dipisatrkan di antara metreka'"

tw Sunan- efur DaLd, no- 2696-
Ls(ll Di dalam naskah aslin5ra dicanhrmkan "Syaibah,u sedangkan l,ang

dicantumkan di sini dari naskah t dan Stmn Aht Daud'

Ltfi Musadmk At Hakm (2/551 -
754e 4"-g*-2 Al Kubn (5/L26-L2n
t55o 5*un At-Tirmidd, no. \284.
l55r 5*un lbni Mafth,no.2249.
1552 74*n 4 Al Innm Ahmad (L/LZGlz7\
ts53 S** 4d'Daqutlni (2/65{,6I
1554 gran N Wahn tn Al lharn (5/395L
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menceritakan dari a5ahn37a di dalam Al ftal,tsss bahwa Al Hakam

mendengam5a dari Maimun bin Abu S5nbib, dari Ali.

Ad-Damquthni mengatakan di dalam Al tlul!'ss5 setelah

menceritakan perbedaan di dahmnya, "Tidak menolak

trrhrk.dihukumi bahwa dia mendengamya dari AMurmhrnan dan dari

Maimun, lalu terkadang dia menceritakannya dari ini dan terkadang dari

ifu."

1504-[38421- Rdald: Diriwa5ltakan bahwa beliau A
melarang iual beli al nnjr (ranin binatang).

Al BaihqilssT dari hadits Urnar dengan sarnd 17ang di

terrdapat Musa bin tJbaidah Ar-Rabadd. Dh nrengatalon bahwa Mr"rsa

rnetuaalBtlonrryn s€rdfoiq dan lrarcrnnf hadib hi dln'if,

Olripaf*an iuga d€h N Brrzzrlr1558 dari jiilur ini secarir

pnrrarg lebar, di dalarrrya dbeh.dkan: :Al lu{air dahh apa yang di

dahm rahirn" Dia rncngtqpratt6nlss9 kesendirian Musa dalam

meriuqp*anntn, tapi ini bertentaqgan dengan apa !,ang dikeluarkan

oleh Abdurrazzaqlsoo dari Al Aslami, dari Abdullah bin Dnar, narnun

rnennnrt Jumhr.r, Al Aslami ldoifr. &n'ifdadpada Musa.

Al BailEqi menyebutkan, bahwa lbnu Ishaq juga

dari Naft', dari Ibnu tJmar.

t# bl tbtt Abu Hatim llrul-
rffi lhl,M-Daqufrni 13/27 2-n 41.
l#7 4"^5r-, Al Kubn, 5/351.
tw t<.gfAl,*br,ro.L2f{l..
lsse te689l.
rffi el lutwlnnml no- 144{0.
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Perhatian:

Lalazh fit dengan fathah pada miim, sukun pada jiim dan

diakhiri dengan raa'tanpa titik. Abu gfo6idrs61 berkata, "Yaitu menjual

unta atau lainnya dengan apa yang ada di dalam perut unta betina."

Demikian juga yang dikutip Al Baihaqi1562 6uri Abu Zaid. Sementara

An-Nawawi mengatakan di dalam Tahdzib N Asma' wa Al-Lughal563,

"Yang masyhur dalam pengertian bahasa, bahwa itu adalah khusus

pembelian apa yang di dalam perut unta betina."

V * ,# &', *v ht d2 fi e::)lrxtrl-\ o ' o

1505-[38431. Redaksi: DiriuqTatkan bahwa beliau C
melarang lual beli secara urban.

yu1i1,1554 Abu Daud1555 6* Ibnu Maiah1566 6ri hadits Amr

bin Syg'aib, dari agnhnya, dari kakelmya. Di dalam sanadnya ada perawi

yang tidak disebutkan natnanya, dan nama ifu disebutftan di dalam suafu

riwa5rat Ibnu Majah1567 yang dha'if, 3nitu: Abdullah lbnu Amir'AI

Aslami. Ada juga yang mengatakan, yaifu: hnu [ahi'ah- KeduanSn

dha'if,

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni1s58 6* Al lGathib di

dalam Ar-Ruwat 'an Malik dari jalur Al Haitsam bin Al Yaman, darinya,

ts67 67uri6 41 Hadigl,arya Affiurrazzaq (1/2061-
1562 4" Sunu, Al Kubn (5/34LL
1563 Tahdzib Al Asrna' wa Al-Lughat,3/312-
rse4 Al Muunththa' (2/6091.
L565 5*r"n 4bu Daud, no. 3502.
1566 5*on lbnu Majah, no.2L92.
t567 5** lbnu Malah, no. 2193.
1568 p1 dalam Ghamib lu{allk, sebagaimana di dalam Lisan Al Mizan,6/271-

.pc;t
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dari Amr bin Al Harits, dari Amr bin Syu'aib. Amr bin Al Harits tsiqah,

adapun Al Haitsam dinitai dln ilolehAl Azdi, sernentara 6$, l1u6,rl55e

mengatakan slndry [uM. Ad-Damquthni mengatakan, bahwa dia

merirra5ratkannSTa sendirian dengan kalimat: "Dan Amr bin Al Harits."

16rr,, Adi1s70 berkata, 'Dikatal<an bahwa Malik mendengar hadits ini dari

hnu [-ahi'ah."

Diriwapd<an iqga ol€h Al BaihaqilsTl 6ri jalur Ashim bin Abdul

Adz, dadAl Harits bin AMurmhrnan, dari Amr bin Syu'aib.

138441. Abdrrrazzaq di dalam MushanrnfnyaTsTz,

"Al Aslarni k"pada kami, dad Zaid bin Aslam, bahwa

Rasrdullah I ditarrf,a tentang iral beli secara 'urban, malo beliau

nrenghalallennga."

Riurayat il,rti dn'il di samping mutal. Al Aslami ini adalah

Ibrahim bin Muhamrnad bin Abu Yahfra.

Pertratian:

Maftklszs merqlebutkan, bahwa maksudnya adalah seseor.rng

mernbeli budak laki-lah atau budik perernpuan, atau menyeura,

kernudian si pernbeli atau si p€nlrerrra mengatakan (kepada si penjual),

"Aku mernberimu safu dinar, atau safu dirham, dengan ketentuan, bila

aku mengarnbil barangnya, rnal€ apa lnng tela aku serahkan ifu

ternrasuk harya barangqn, dan fka aku tidak jadi mengambilnya, maka

mng itu meniadi mihkmu." Dernikian juga Abdurrazzaq menafsirkannya

dari Al Aslarni, dafi Taid bn,tqshm.

t%e Al Jarh wa At-Ta'dil(g/ffi1.
tsTo Allhnilkarya lbnuAdi (4 53).
tsT t 4r-5r-, Al Kubn, 5/242-243.
1572 Atq fidak menernulonnla.
tuts 41 74ir,*6iXo' l2/ffi4101.
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1506-[38451. Hadits: (Beliau] melarang jual beli hasil

panen beberapa tahun.

y*1i-157a, Abu pur61575, fu1-[rf66,i1576, At-Tirmiiril'77 f,ar;1

Ibnu Hibban1578 6uri hadits Jabir.

1507-137461. Hadits: (Beliau) melarang pen3latuan

piniaman dengan penjualan.

Diriwayatkan oleh Malik1579 dalam bentuk khabar yang sampai

kepadanya, dan Al Baihaqi1580 secarc nmushul dari hadits Amr bin

S5ru'aib, dari ayahnSn, dari kakeknln. Dishahitrkan o14, 61-1i*r162i. 1581

Ada jalur lainnSp yang dikelmrkan oleh An-Nasa'i1542 di dala,rn

pernbahasan tentang mernerdekakan budak, dan Al Hakim1583 dari jalur

Atha', dari Abdullah bin Amr, bahua dia b€*ata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnSa kami mendengar banlnk hadits darimu,'apakah englou

mengizinkan kami unfuk mencatatr5a?" Beliau meniawab, "Ya." Mal<a

[ap61rsaa 5ang pertama kali ditulis dari surat Nabi $ kepada penduduk

Mekkah adalah: "Tidak boleh ada dua qBrat dalam satu bansal<si jtnl

beli, tidak boleh menyafukan piniaman dengan penjualan, fidak boletl

memperjual belikan janin binatang 5rang rnasih di penrt indukry;a, dan

$74 51rr1Y5 Muslim, no. 1536.
t575 5*un 4bu Daud, no. 3374, 3375.
7576 Swan Atl-Nasa'|, no. 3626, 3627 .

L577 Salan At-Tim?idd, no. 1313.
t578 5749i lbnu Htbbn, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4994.
LsTe Al Muumillilia. (Z/65n.
r*0 4"-gr,-n Al Kubm 15/2671.
t58l .grr-n 4t-Timridd, no. 1234.
l$2 4"^5rnr7 Al Kubnltarya An-Nasa'i, no.5027.
t583 llalus6drat(AlHatdnl2n7). {

1584 Di dalam naskah aslinya dicanfumkan: 'C,i (orang), sedangkan yang

dicantumkan di sini dari naskah r, dan ituhh png benar.
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barangsiapa yang mukatab (mengadakan perjanjian pernerrde&aan

dirinya dengan pencicilan) dengan serafus dirham, hru dia
menunaikannya kecuali tinggal sepuluh dirham lagi, rnaka dia rnasih
tetap berstafus sebagai budak (hamba sahayra), atau dengan semtus
uqiyah lalu dia menunaikannya kecuali safu uqijah, rnalo dia rnasih
tetap beretafus sebagai budak."

An-Nasaii berkata, 'Atha' ini adalah Al Khurasani, da fidak
mendengar dari AMullah bin Amr."

138471. Dsebutkan juga di dalam riwagnt Al Baihaqilsss dari
hadits Ibnu Abbas grang juga dengan sanad dha iI

13848]. Disebutkan juga di dalam riwa5lat Ath-Thabaranilss6 dad
hadits Hakim bin Hizam.

1508-138491. Hadits: (Beliau) melararlg ftnengambill
harga (hasil penjintan) kucing- a

y*1i*1s87 dan pam penyusun kitab-kitab Stmlw dari Abu
AzZ-ubair, dari Jabir; At-Tirmidzil58e 6* Al Haldrnrsgo dari Abu

t585 4"'s*-n At Kubm (5/313), dan dia berkata, ryarrn bin shatt Ar Aifr

_ _ _ - meriwalntkanq;a sendirian, dan dia munl<ar da:gan sanad ini-"
lst!6 41 114r'im At Kabn,no. 31116.
t*7 Shahih Mt slim, no. 1569.
1588 Slrruz Abu Daud, no. 3480; SunanAt-Tbmidd,no. l2g0; &nanfu*{a\

no. 21668 dan sunan lbni Maj.ah, no. 82s0. At-Tirnridd bedrata, 'Ird hafu
sharib. Tentang umar bin zaid, kami tidak mengetahui s@raql pm dari

-_-- orang besar ynng meriun5ptkan darinya selain Abdurrazzaq..
Ls89 su?an At'Tirmidzi, no. 1229,' dan dia berlata, "Di sarnd hadrb ini ada

kekacauan, dan tidak shahih mengenai harya 0rasir penltahn) lordqg- Ha&
ini diriwayatkan dari Al A'mas1r, dari sebagian sahabatrlB, dari Jabh- Mere&a
kacau terhadap Al A'masy dalam meriunptlan hdits tut'- th,& hi tehh
diriunyatkan iuga dari Jabir dari Nabi $, mehlui selain iahr inr.'

rs90 Musbdnk Al Hakim (2/g4,t, dia berkata, "Abu Az-Zubair memhba,fur+
dari Jabir."
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Sufuan, dari Jabir; dan Abu Awanah di dalam UJtab Shahittnyalsel dari

jalur Attia', darinya, yaifu jalur yang diketahui'

Ibnu Abdil gunt592 menyatakan, bahwa Hammad bin salamah

meriwayatkannya sendirian dari Abu Az-zuban. Tapi itu tidak benar,

karena terdapat di dalam riwayat Muslim delri hadits Ma'qil darinya, dan

di dalam riwayat Abdunazzaq dari hadits Umar bin (Zaid15e3 6t1'-

Shan'ani darinYa.

Al Khaththabilse4 msng dha'ifnya hadits ini dan

diikuti oleh An-Nu*u,4ri.1595 Telah kami kernulokan1596, bahwa An-

Nasa'i mengatakan, bahwa'hadits ni mml<ar'

IbnuWadhdhahmerrgatakanterrtangialrrrperiwaptanAl
A,masy dari Abu Sutnn dari Jabir, "Al A'masy keliru dalam hal ini,

yang benar adalah mauquf

1509-Redaksi: Sebagiarr merelra men},ebutkan'

bahwaadariwayatmengenaiifu.Yaknilaranganmeniual
seniata kepada pihak lpng diperangi'

Aku katakan: Ibnu Hibban mengatakan di dalam l<itab shahib

nVa1597, "Ini difahami dari:

53) dari iahn Atha" dari Abu Ht''airah 45'' Ini

tidakdisebutkandidalamltfrhafAtMahnllsilakanIuih.3/273/no.3000
beserta anobsl no- 1-

tsez 41-7rn174(s/N21.
1593 pi dalam naskah aslinya dicanhrmkan "Yazid," itu salah, dan yang benar

adalah Png kami cantr'rmkan'

t5e4 14u'u17s7 As-$umn 15/1251 -
Lses 41 114uirr' 19 /2171.
tsee 1q73991.
L5g7 shalih lbnu Hibbn,pembahasan tentang perbuatan baik, no' 4885, 5010'
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t38501. Hadits Khabbab bin Al Art, dia berkata, 'Dulu aku

seorang pandai besi di Mekkah, lalu aku mernbuat sebuah pedang untuk

Al Ash bin Wail, lalu aku datang untuk menagihnln-..' al hadix.

Bolehnya menjual senjata kepada pihak lnng diperangi adalah

pemahaman yang lemah, karena kisah ini teriadi sebelum

disyari'atkann5n jihad. "

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

t38511 Dari Imran bin Hushain: (Beliau) melarang menjual

senjata pada masa fitna (kacau). DriuaSntkan oleh Ibnu Adi1598, 61

Bazz.ar dan Al Baihaqirs99 secara nnrfu'. lrn dlnfi dan 1nng benar

adalah mauquf. Demihan juga Snng disebutkan oleh At Bukhari secara

mu'allaq.l6oo

1510-[38521. Hadits: (Beliau] melarans menjual biji-
bijian hingga padat (isinya sempuma).

AI Baihaqil6ol 6uri jalur Harnmad bin Salarnah, dari Humaid,
dari Anas, dalam suafu hadits

Dia mengatakan, "Diriwa3nd<an ,qga oleh Jama'ah dari
Hammad dengan lafazh: 'rA;.;L hingsa padat)."

Al Baihaqilsoz berkata, "Kalirnat ?#-.F, jit u dengan t<hafadh

pada ma '(3r4 dalam bentuk idhafah 3tr;j1i keeada lr-;ir, maka
semakna dnnian 'rU-;;, ftingga padat). Du"-iil- dengan tathah pada

tses 41 11urri1 (6 / 2661.
L'99 4t-5*r"n Al Kubn (5fi2n.
L60o shehih At Bul<hari (2/191, htab Jual beli, bab Menlrnl serrftrta pada masa

fitnah (kacau).
16ol Ac-Sunan Al Kubn(S/gO3).
L6o2 4" Surm N Kubn(5/303).
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ma'danawalnya dhammahdalam benfuk bina' lil malr,/(kalimat pasi0

(3r0, maka menyelisihi itu. Yang lebih tepat adalah yang pertama'

Aku katakan: Riwayat yang kedua, 
"$J5-,r-3 

ltringga padat),

diriwayatkan oleh Ahmad,1603 Abu Daud,16oc At-Tirmidzit605, Ibnu

gi66*1505, Al Hakim1607 dan yang lainnln.

1511-138531. Hadits: (Beliau) melarang meniual

anggur hingga menghitam

Alunad, 15oa Abu, Daud,16oe At-Tirmidzi, 1610 Ibnu Hibbatl, 1511

Ibnu Majahh6l2 
"o1u 

Al Hakim1513 da' dia menshahihkannya, dari

hadits Hammad, dari Humaid, dari Anas. At-Tirmidzi dan Al Baihaqi

mengatakan, "Hammad meriwayatkannya sendirian'"

1512-138541. Hadits: (Beliau) melarang menjual buah-

buahan hingga terbebas dari cacat.

Malik di dalam At MuvnthtlSu'7674 dari riwayat murcal Amrah.

sanadnSp disambtrngkan oleh Ad-Daraquthni di dalam Al llal dari jalur

Abu Ar-Rijal, dari Amrah, dari Aisyah.1515

7603 Mtsmd Al Imam Ahmad(3/zll,2501.
1604 5**r 4bu Daud, no' 3371.
l6os Swvat\ At-Timtidd, no.7228, dan dia berkata, "lni hadits hasan gfiarr'6. Kami

tidak mengetahuinya marfit'kecuali dari hadits Hammad bin salamah."

l6M g1r4g1, tbnu Hibbn, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4993.

t6o7 14654ffi N Hakin (2/19).
r6os Mtsnad Al Imam Ahmad 13/2271, 250.
t6o9 SurwyAht Datd, no. 3371.
t6Lo Srrru, 4t-Tirmidd, no. L228.
16ll Slalilz lbnu Hibbn, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4993.

t6tz 5*on lbni Maftah, no.22L7.
t6t3 74,p64-1s N Hakim, 2/79.
t6t4 Muwatlitlza' Al Imam Malik,2/6L8.
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t38551. Disebutkan di dalam Ash-Shahihair]616 6ri hadits hnu

Umar: "Janganlah kalian menjual kurma hingga tampak kela5nkanryta"

t38561. Riwayat Ad-Dulabi1617 d66 jalur lain, dari Ibnu Umar,

dengan lafazh: "(Beliau) melarang menjual buah-buahan hingga hilang

cacatrya." Dia berkata, "Maka aku tanyakan kepada AMullah, 'Kapan

ihr?' Dia menjawab,.'Terbitrya bintang tfltm54ra' ."

1513-[38571. Hadits: (Beliau) melarang meniual

anggur kepada orang yang akan memerasnya (meniadi

khamr).

Dikeluarkan oleh Ath-Thabarani di dalam At Au,satF6r8 d66

Muharnrnad bin Ahrnad bin Abu Khaitsarnah, dengan sanadnln, dari

Budairah secara marfu', "knngsiap mqalnn an7glr pda aat
musim Fnan dengan malcsud unfuk diiwl kepada omrrg 5ahudi abu
onng nashmni ahu omng gng alan memensntp dan maniadikam5a

sebgai khamr (nnunan k*as) nmka dia tdah macebulan dirn5n ke

dalam nqaka sffim tmng-t*angan."

t38581. Disebutkan di dalam 4657u171iui,]op' Sampai

informasi kepada Umar, bahwa si fulan, yakni Samurah hnu Jundab,

menjual khamr, maka dia berkata, "semoga Allah memerangi si fulan..."

al hadits.

Mengenai masalah ini ada hadits-hadits tentang laknat bagi

penjual khamr, pembelinya, pembawanln (atau penyuguhnya)dan yang

dibawakan kepadanya (atau yang disuguhinlra).

1615 Su,rrpui di sini bagian png hilang pada naskah p.

r6t6 Shalnli Al Bul<hari, no.2194 dan Shahih Muslim, no. 1534.
r6t7 41 lfirr|karya Ad_DJabi.
16tB 4174u'12- Al Ausith, no. 5356.
t67e 5tru171, Al Bukhan', no.2223 dan Shahlh Mrchm, no. 1582.
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1514-Redaksi: Dan tidak termasuk yang dilarang

adalah jual beli sistem 'ainah.

Yakni: menunrt kami, hal itu tidak termasuk yang dilarang, jika

tdak, maka ada riwayat yang melamngnya, dari barynk ialur

periwayatan. Al Baihaqi memberin5n judul bab tersendiri di dalam kitab

Sunarnya,1620 6i**a dia mengemukakan riwayat-ri;wa5nt tentang ifu

dan cacat-cacahYa.

Riwayat paling shahih mengenai tercelanya iual beli sistem

'ainah adalah:

138591. Apa yang diriwayatkan oleh Alunad1521 dan Ath-

Thabarani1622 !a6 ialur Abu Bakar bin Ay57asy, dari Al A'masy, dari

Atha', [da611szs hnu Umar, dia berkata, "Datang kepada kami suafu

rrra,sa, dimana seseorang dari kami tidak memandang bahwa dia lebih

berhak terhadap dinar dan dirham daripada saudamn!/a Snng muslim.

Aku telah mendengar Rasulullah $ bersabda,'Jila manusk telah kikir

dazgAn dinar dan dirham, metatrut<an iual beli dangan am 'ainah,

mangikuti ekor apl624 sqb mainggall<an iihad di ialan Allah, nisatp

Ntah akan menurunkan kepada merel<a malapebka gng tidak akan

hilang sehingga mereka kembali lagi kepda agama merel<a''"

Dishahihkan oleh hnu Al Qaththanl5zs setelah

mengeluarkannya dan lAz-Zuhd1626 k*u Ahmad. Tampaknya dia

L62o As Sunan N Kubn(5/3L6-3771-
7621 14rrnu4 Al Imam Ahmad(2/42,48), dari Sphr bin Hauqpb, dari lbnu Umar

d&,.

1622 Al MuTam Al lGbir, no. 13583-
1623 lrri gugur dari naskah aslinya, dan itu terdapat di dalam naskah 6 dan ,.

1624lQ//39L1.
r62s Rayan Al Wahm wa Al lham (5/295-2961.
1626 pi dalam naskah aslinya di canfumkan: "jalur Az-Zuhd," dan yang lebih tepat

adalah membuang kata "jalur" sebagaimana di dalam naskah p dan r.
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tidak merujuk kepada Al Musnad. Ada ialur peiwayatan lainnya yang

dikeluarkan oleh Abu pu,r61627 dan juga Alunad,1628 dari jalur Atha' Al

Khurasani, dari Nafi', dari hnu Umar.

Aku katakan: Menurutku, bahwa sarndladits yang dishahihkan

oleh hnu Al Qaththan ifu cacat, karena kondbi para perawinya tsiqah

tidak lantas menjadikann37a shahih, sebab Al A'masy adalah seorang

mudallis (menyembr.rnyikan cacat hadits), dan tftlak menyebutkan dia

mendengar dari Atha'. Sernentara Atha' ini kernungkinannya adalah

Athal Al Khumsani, mal<a di sini teriadi bdbs bswiyah (pengguguran

seomng perawi dha'if di antam dua perawi tsiqahl dengan

menggugurkan Nafi' di antara Atha' dan [bnu11529 Umar. Maka

kenrbali kepada sanad pertarna, dan ifu grang masyhur.

1515. Redaksi: Dan [trakllffi termasuk yang dilarang
menjual rumah di Mekloh. Pada kami ada kesepakatan pada

sahabat dan generasi setelah mereka mengenainya.

13360]. Al BaihaqirGl rneli*.*1Lar. dari Umar: Bahwa dia

membeli sebuah rurnah unhrk tatranan (p€njara) di Mek{<ah; bahwa lbnu

Az-Zubair mernbeli lornar 5uu6u1r16s2; dan batnua Hakim bin Hizim
menjual Darun Nadunh.l6a al nainaqi merrgeluarkan di dalam 4/
Khilafi5ryal634 hadits-hadits mengenai larangan menjual rumah-rumah di

1627 Suvatl Abu Daud, no- 3462.
L6%3 74*nu4 At Imam natnd (2/28), tapr dari jatur Afin' bin Abu Rabah, dari

hnu Umar g.
1629 Ini gugur dari naskah 6lin!ra, dan ini terdapat di dalam naskah p dan r.

1630 1ni Sugur dari naskah aslinl,ra, dan ini terrdapat di dahm naskah p dan r.
t63r As$wvan Al Kubn 16/34l.
rszz 16i415y34351.
rcss 9u.6y16135l,.
1634 65. Mukhbshar Al Khi,hfitwt (3/34GgaSl
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Mekkah dan menjelaskan cacat-cacabrya. Kemungkinan yang dimaksud

dengan nukilan kesepakatan ifu adalah: Bahwa Umar membeli beberapa

rumah dari pam pemiliknya sehingga dapat memperluas masjid,

demikian juga Utsman, dan pada rnasa mereka berdua para sahabat

masih banyak, dan tidak ada nukilan tentang pengingkaran tindakan

tersebut.

Bab Memisahlran Transaksi

' Hadits Abu Hurairah: Tentang menjual hewan yang

ditahana air susunya.

Mutbfaq alaih, al<an dikernukakan nanti.

Bab l{hiyar Majlis (Hak Memilih dalam Jual Beli
Selama Masih di Tempat Transaksi) dan Syarat

*tj'J3 edr?it ,# /.t 4* [r,rr r] -\ o \ l
.)41 e.:i/L,G:ji l6 ryG Js .,r*Su r:"i4

1515-t38611. Hadits Ibnu Umar: "Dua orang yang

melakul<an jual beli, masing-masing mempunyai hak memilih
terhadap mitranya selama merel<a belum berpisah, kecuali
jual beli dengan pembeian hak memilih (untuk

mempertimbangkan jadi atau tidaknya iual beli)."
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Muttafaq u1ui6t635 dengan lafazh ini. Ada iuga lafaztrlafazh

lainnya dalam riwayat-riwayat mereka. Ibnu Al Mubarak berkata, 'Ini

lebih valid daripada sandaran-sandaran irri."1636

Hadits ini mempunyai banyuk jalur di dalam Ash-Slphilnin bn
4"_g**.1637

138621. Diriwayatkan juga oleh Abu

Baihaqilear dari hadits Abdullah bin Amr

menambahkan: "Tidak halal bsintn wfuk .

mibaqn ka rena khavrn tir m engumnginSa-"

flaud1638 dan Al
bin Al Ash, dan

mqnishlan diri dad

larangan tersebut belum sampai kepada Ibnu Urnar, maka iika
dia berhansaksi dengan sesq)ftmg hlu hatdak meruntasl@n

tansaksinya, dia berdiri lalu berialan sebentar, kenrudian kernbali

kepadanya.

Ini disebutkan juga oleh Ar-tlafi'i, dan itu iWa mutbkq alaih

1635 Shahili Al Bukhail, no.2lO7 dan Shahih Musllm, no. 1531-
1635 pi dalam anotasi naskah aslin5ra dicantumkan: "Yalmi '4i1, Gangtans)-"

Demikian yang dikatakan oleh Al Mahsvi. Yang benar bentuk Fnak 't13t
untuk jumlah sedikit adalah it4l, dan untuk,umlah bantak adahh i-:4,
dengan &n kthah, dan 1-i!, dengan &n dlnmrnh Ini dbaca dengan

keduanya pada firinan Allah Ta'ala, iii6l r;b e (Hary nwe iU dibt
pada tiang-tiang Sang panj,ang. (Qs. ru Hurnazah [1041, 9)-

7637 Swtan Abu Daud, no. 3454, 3455; fumn At-Timrid4 r:o- 1245; gnan An-
Nasa'i, no. 44;654480 dan Sunan lbni Martrh, no. 1281-

1638 SuTan Abu Daud, no. 3456.
t639 As\Sunan Al Kubm(S/ZZl).
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Riwa5nt At-Tirmidzi1640: Maka lbnu Umar, apabila hendak

membeli suafu barang, yang mana saat itu dia sedang duduk, maka dia

berdiri unfuk mengesahkan

Riwayat Al Bukhari menufurkan kisah Ibnu Umar dengan

Utsman mengenai !61 1ni. 16al

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

t3863]. Dari Hakim bin Hizam yang dikeluarkan oleh imam yang

5-..1642

t38641. Dari Abu Barzah yang dikeluarkan oleh Abu pur6.1643

138651. Dari Samurah yang dikeluarkan oleh An-Natu'i.16'14

138661. Dari hnu Abbas png dikeluarkan oleh hnu 11i66-16'45,

Al Hakim1646 dan Al Baihaqil€'42 dari plur lainnya.

r54o Suan At-Timidd, no. 7245.
1641 piu menyebutkannya secarct mubllq (tanpa menyebutkan awal sanadnya)

setetah hadits nomor 2766, sebagai berikut Dari Affiullah bin Umar dS, dia

berkata, "Aku menjual suatu harta di lembah kepada Amirul Mukminin

Utsman bin Affan dengan harta miliknya di Khaibar. Setelah kami

bertransal$i, aku kembali ke belakangku hingga aku keluar dari rumahnya

karena khawatir dia mengembalikan lual beli ihr kepadaku. Sebab sunnahnya,

bahwa dua orang yang berjual beli memiliki hak pilih hingga keduanya

berpisah." AMullah berkata, "Setelah sahnya jual beliku dengannya, aku

meUh- bahwa aku telah memperdainya, bahwa aku telah menggiringkannya

ke negeri Tsamud selama figa hari, sementara dia menggiringku ke Madinah

sehma tiga hari."
1642 57u171i Al Bul<hari, no. 2079; Shahih Muslim, no. 1532; Sunan Abu Daud,

no. 3459; Sunan AtTirmidzi, no. L246 dan Sunan An-Nasa'i, no- 4464-
l€/43 5*-rr 4bu Daud, no. 3457.
l@l Sunn AftNasa'i, no. 4481,4482.
Lffi Stnhih lbnu Hibfun pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4914.
rw Musadmk N Hakin (2/L4).
L(47 As\qunn Al Kubm (5/27).
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13867]. Dari Jabir yang dikeluarkan oleh Al Bazzaar, dan

dishahihkan oleh Al Hakim dan yang lainnya.

,i;; nj uo [r,rrr] -totv
|i-r* k rV, i3^; of \L g$-:

1517-138681. Hadits Abu Hurairah: " TidaHah

seora ng anak dianggap cukup berbakti kepada orzrng fuanya

kecuali apabil.a dia mendapatin5n diperbudak lalu dia

membelin5m kemudian memetdekalann5a."

Muslimlffi dengan lafazh: $#Fj-[... (TidaWah dianggap

1518-[38691. Hadits:

Pada sebagian riwayat disebutkan: "Atau salah frtunp
mangatal<an kepda Snng lainn5a,' Silakan pilih.' "

Muttafaq ataih darihadits hnu Umar dengan lafazh i,ri.1549

1519-[38701. Hadits lbnu Umar: Bahwa seorang

lelaki ditipu dalam jual beli, maka Rasulullah $ bersaMa
kepadanya, 'Jika engkau beriual beli, maka katakanlah,
'Tidak ada penipt)an' -'

Muttafaq u1ui1i.L6so Riwayat

kitab Srznal5sz dan 61 guL1,r'r1653

LC/a Shahih Muslim, no. 1510.
764e Shafuli Al Bukhari, no.2709 dan Shahih Muslim, no. 1531.
1650 Slnlnh Al BuHBi, no. 277 7 dan Shahih Muslim, no. 1533.
t6st 114**4 Al lmam Ahmad, g/zl7 .

a;; J\

7Ylrrru61551, para penwsun kitab-

dari hadits Anas: Bahwa seorang
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lelaki dari golongan Anshar melakukan iual beli pada masa Rasulullah

$, sementara ada kelemahan pada pandangannya ...a1hadits.

Perhatian:

i'.uijr ud.tut 'rtPF, (pandangan). L*y+i' seperti ir'.r-;rlr (tipuan).

Contohnya, *J.'fi f U6 li.rl tp"tt palsu tdak disertai hujan).

1520-Redaksi: Dan disebutkan, bahwa lelaki tersebut

adalah Hibban bin Munqidz- Dia terkena penSrakit di
kepalan5n, lalu dia ditipu dalatn iual beli .-. al hadits.

Dernikian juga 5nng dinyatakan oleh Aqr$nfi'i, dan pernyataan

ini terdapat di dalarn riwalnt lbnu Al ;r.161654, Al Hakim1555, Ad-

Daraquthnil5s6 6* png lainryn.

13871]. Dernikian juga llang rlikeluarkanl6sT oleh Ad-

Damquthni1658 6r, Ath-Thabarani di dalam Al Ausatfi65e d66 hadits

Umar bin Khaththab

Suafu pendapat menyebutlen, bahura itu adalah kisahnya

Munqidz, aSnhnya Hibban. An-Nawawi berkata, "ltulah yang benar."

Saya katakan: Itu terdapat di dalam riwayat lbnu Majahr660 dan

Tarikh N Bukhari.1661 p"*ikir. juga png dinrtakan oleh Abdul

1652 5un , Abu Daud, no. 3505; Sumn At-Thmidzi no. 1250; Sunan An-Nasa'i,
no. 21485 dan Sunan lbni Maj,ah, no. 2331.

L6s3 114*L4o1, Al Haldn l4/loll
te Al Mun@akarlp Ibnu Al Janrd, no. 567 -

tffi Mwadak Al Haldn (4/1oll.
r6!t6 5*.n 4d-Danquthni (3/il, 551.
1657lQ/3921.
1658 grru, 4d-Danquthni (3 / 541.
1659 Aku tdak menemukannya.
166o Surrr lbni Malah, no. 2355.
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Haq.lsozSemerrtaralbnuAth.Thalla'didalamAlAhkammenyatakan
yangpertama.SedangkanAlKhathibdidalamAlMubhamafdanlbnu

AlJauzi di dalam At-Tatqit]653, mslr-mgu mengenai itu'

,l'i -\oY\
,#)q

*Ft * n'*yt,ilt # eqt'-Ut)i)t vvi 
"lt'Stfxlqji *, ,ly $lr'.[43r :$q | ,15 6r'r''erri]ir

1521-Redaksi z " Dan menebplran itu bagimu slama

tiga hari.' Dalam riwa5pt lain disebdean: l Dan bagimu hak

inn *lama tiga hari., Dalam riua5Tat lain disebutkan:

'I(atalanlah, 'Tidak boleh ila tipwn,' dan sy'antlanlah hak

memilih *tama tiga hart-- Ar-Rafi'i berkata, 'Riwayat-

riwapt ini [semuarrlpl1564 1srd3pa1 di ddam kitab-kitab fikih'

dan tidak terdapat di dalam ldtabldtab hadits l,ans maqlhur

kecuali kalimat: 'Tidak boleh da tipmn''? Selesai'

Tentang kalimat: "Dan bgimu hak mqnitih selarna tiga hari'"

lgSTzl.Diriwalptkan oleh Al Hurnaidi di dalam Musnadnyal66s,

Al Bukhari.di dalam Tariktmyales6 dan Al Hakim di dalam Mtstadmk-

nya1567 dari hadits Muhammad bin Islraq, dari Nafi" dari hnu Umar'

l,-afazhAl Bukhari: 
,,Jil<a englau @@t beli, mal<a katakanlah,,Tidak

r66t 47-7r4r1, Al lkbir (8/17-18).
1652 pi daklm AtJam'bina Ash-Shahihain
1653 pi dalam naskah; dan I dicanhrmkan "At'Tanqil{

1eo4 Dari rnskah; dan s.

7665 Musnad Al Humaldi, no' 662''
1666 41-7*i17i Al lGbtr (8/17).
1667 14*1u4.1* Al Haldm 12/221.
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boleh ada tipuan.' Dan pada setiap bamng yang engkau beli, engkau

mempunyai hak pilih selama tiga hari."

Dan dia menyatakan mendengamya Ibnu Ishaq.

Adapun kalimat: "Dan bagimu hak pilih selama tiga hari."

t38731. Diriwayatkan oleh Ad-Daraqutturi1658 dari hadits

Thalhah bin Yazid bin Rukanah, Bahwa dia berbicara kepada Umar

tentang jual beli, maka dia berkata, "Aku tidak menemukan sesuafu

yang lebih fla<ible daripada apa yang telah ditetapkan Rasulullah $ bagi

Hibban bin Munqidz. Sesungguhnya dia ifu buta penglihatannya, maka

Rasulullah $ menetapkan tempo baginya selama tiga hari." Di dalam

sanadnya terdapat hnu Lahi'ah.

t38741. Demikian juga di ddam riwapt lbnu Majah dan Al

Bukhari di dalam Tarikbnya dari jalur Muhamrnad bin Yahya bin

Hibban, dia berkata, "Adalah kakekku, Murqidz bin Amr..." lalu

menyebutkan haditsnya. D dalamqTa disebutkan: 'Kemudian engkau

mqniln* hak pilih selama tiga hari pda setiap bnng tpng engl<au beli."

Adapun riwayat tentang pensyaratan, Ibnu Ash-Shalah berkata,

"Munkar, tidak ada asalnya." Selesai.

t38751. Disebutkan di dalam Mushannaf Abdurmzaq,l66e 6u,i

Anas: Bahwa seorang lelaki membeli seekor unta dari lelaki lainnya, dan

dia mensyaratkan hak pilih selama ernpat hari, maka Rasulullah $
membatalkan jual beli tersebut, dan beliau bersabda, "Hak pilih ifu
selama tiga hari."

Lffi 9u*n 4d-Danquthni (3/54I
1659 Aku tidak menemukannyn di dalam Al Mushannaf, namun Abdul Haq

menyandarkan kepadanln di dalam Al Ahkam Al Wustha, 3/266 dan Az-

Zaila'i di dalam Nashb Ar-Ra3nh,4/8, serta dikeluarkan juga oleh Ibnu Hazm

di dalam Al Muhalla, S/372.
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' Hadits: Bahwa beliau $ bersaMa mengenai dua

orang yang memiliki hak pilih , 'Tidak ada iual beli antara

keduan5n hingga keduan5n berpisah'"

Maknanptelahdikernukakan,danifumuttafaqalaihdarijalw
Abdullah bin Dinar, dari Ibnu umar, dari Nabi $, "setiap dua orang

yang berjual beli, mal<a tidak ada iuat beli antara kduanya hingga

*Ju*g, bapiih, kecuatiiual beli dengan menetapkan hak pilih-"

,;3 ,4iY,s?t)Ltthf 'Ll- [r'rvr] -t orr

'Hii'J ,frti*, Y i:+ ot(r ,:{'t {'\t * :' );t

L522-t3875I.Hadits:Bahwaseoranglelakimembeli
seorang budak di zaman Rasulullah $, kemudian budak itu

.da padur,ya selama yang dikehendaki Allah' kemudian dia

mengembalilranqTa karena aib l,ang didapatinya' maka

nusJuff*r $ menetaplran pengembaliannya karena aib itu,

lalu orang yang diberi keputusan ifu berkata' 'Dia telah

memanfaatkannSE." Maka Rasulullah c bersabda, 'Buah

(hasil) ssuatu adalah tanggungan si pembeli'"

fuy-Syafi'i1570, Almad1671, para pen!'usun kitab-kitab

Sw7an1672 dan Al 11uL1*1673 dari jalur Urwah, dari Aislrah se@ra

t67O Mwnad As\$nfl'i h. 189.
16?7 Mtrsnad Al Imam Ahmad,6/49,237 '
L672 5*rr7 Abu Daud, no. 3508, 35LO; Sunan At-Tirmidzi, no. L285, 12t36;

SunanAn.Nasa'i,no.M9Odan1unanlbniMaiah,no.2242,2243.
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panjang lebar dan secara ringkas. Dshahilrkan oleh hnu Al

Qaththan,l5T4 r.rngntara Ibnu Hazm *orgutuk-t, "Tidak 
"6u1ii1i."1675

& ;,r';,L-y- [r,rvv]- r o rr
1523-[38771- Hadits: "Bulanlah dari golongan kami

omng tnng mencura ngi l<ami-"

Muslim1676 dan Abu pu,r6l'677 dari hadits Abu Humimh png
menyenrpai itu. Diriungptkan juga oleh Al Haldrn1578 dengatl lafazh ini.

Di dalamn5n terdapat ldsah, dan dia (AI Hakim) men5ntakan, bahwa

Muslim tidak mengeluarkanqp, nalnun udak keliru.

Mengenai masalah ini ada ritrrapt hin:

t3878]. Dari lbnu Urnar dahrn riwapt Alrnadl6Te dan Ad-

Pu,ir,ri.1680

13879]. Dari Abu Al Hamra' dalam riwalnt hnu Ma1ah.1681

138801. Dari Ibnu Mas'ud dalarn riwalnt Ath-Thabarani1682 dan

Ibnu Hibban di dalam kitab Srlahrlhnya.lffi

138811. Dari Abu Burdah bin Nipr dalam riwayat Alxnadl584

juga dengan lafazh p€ngaraql.

1673 14*64u1t Al Haldm (Z/LS).
1674 tih. &5nn Al Wahm wa Al llant(5/2ll-2121.
t675 41741L1615/2501.
1676 Slnlih Mwlin, no. 101, 102.
1677 5,rrr, 4bu Daud, no- ASL
1678 14*64,11, Al Haldm (2/8, 9l -

r67e Musnad Al Imam Ahnad 12/501.
7@ gtnan Ad-Daimi, no- 254L.
t6st Swaaq lbni Majalano.2225.
t682 4174rh* Al ltabir, no. 10234.
le Sfuhih lbnu Hibbn, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 567,5559-
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138821. Dan dari Umair bin Sa'id dari pamannya dalam riwayat

pg 11uL6.1685

;:^:ir ,rf',J;At itG i *LL-* [r,r,rr]-\oYtl. J l'. , ,

.{'^*.vf ri * & Q. *l'u L6.'p. H- |
1524-[38831. Hadits Uqbah bin Amir: " Seorang

muslim adalah audara muslln lainn5Ta- Tidak halal bagi

wng menJual suafu banng kepada audaranya 57ang dta

ketahut adan5Ta cacat pada barang itu kecuali dia

m e nj e laslanqla ke p ad an5m.-

Alxnad, 1686 Ibnu Majah, 168t'l 66-paraquthni, 1588 Al 11uLi-168e

dan Ath-Thabr-11690 dari hadits Ibnu Syirnasah darinya. Rotasinya ada

pada Yahya bin Ayyub, dandt-mubba'ah oleh lbnu [ahi'ah.

Mengenai rnasalah ini ada riwayat lah:

t38841. Dari Watsilah di dalam Al M$bdnlldetlt6ez dan lbnu

Maifi.16es

r@4 74**4 N hram Ahnnd l3/W, 4/451.
tffi Musadmk Al HaHn 12/91.
tffi 114**4 Al Inmm Almad 14/1581.
L687 5un"n lbnl Malah, no.2245.
1588 Al<u tidak menemukannya di dalam Sr.rnarngra, dan lbnu Al Mulqin tidak

menyandarkannya kepadanya di dahm Al kdr Al Munir (6/951, dan juga

pengarmg (tidak merUnndarkannya kepadanya) di dalam lttihaf Al luIahnh,
(11/209/no. 13895). Kennngldnan rnalsudnya adahh Ad-Darimi, karena

dia meriwayatkannSn di dahm Surnrnya, no. 2550.
t@ Musadmk Al Haldn tC/81
t6eo 41 14u'lnn At IaUr, fin L8/no. 877.
t6et Mrcbdnlk Al Haldm, (2/9-101.
L6e2lQ/393l.
L693 SuEn lbnu Maj.ah,no.2247.
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' Hadits: Bahwa lbnu Umar, apabila menjual sesuafu
dan hendak mensahkan jual beli itu, dia berdiri lalu berjatan
sedikit.

M.uttafaq a/aah, sebagaimana yang telah dikernukakan.

Bab Menahan Air Susu dan Pengembalian Jual Beli

€,)tj ,!$r trlp ,t:a;} ,sj q* [r,ra,,1 -\ oyo

'ot[1li_bf +; '.u $Nt r-r'riju; i;.w6.r ,f p.
..X'u G?j6trib* t{1 daS.,-l W;

1525-[38851- Hadits Abu Hurairahz 'Janganlah lalian
menahan air srrsu unta dan lambing unfuk diiwl.
hnngsiapa membelinym setelah ihr, maka dia berhak
memilih antan dua hal xtelah memenhnga. Jika rek dia
boleh menahaturya, dan jika frdak rcla dia boleh
mengembalil<anng,n di*rtai sfu sha' hrttta."

Muttafaq alailf6% dari hadits Malik dari Abu Az-Zhad, dari Al
A'-j, darinSn.

I.atazlr. Muslim meriwayatkan dengan riwapt serupa itu.

Diriwaptkan;uga oleh AqrSyafi'i1695 d*in* dengan lafazh ini, namun

di dalamnya Udak terdapat lafazh 0-r. Hadits ini mernpunpi beberapa

jalur dan lafazh, dan perbedaan terhadap Muhammad bin Sirin

dalam hal ini 1rang telah diielaslon oleh Al Bukhari dan Muslim.

16% shaliili Al Buffiad no. 2l4B.
t695 Mulklitadzar Al Mnnnt,beserta Al Umm 18/1211.
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1526-135861. Redaksi: Diriwayatkan Juga:'setelah
memerahnym selama tiga (hari)."

lafazh ini disebutkan oletr Al Qadhi Husain, dinukil dari Ibnu

Daud pensyarah Al Mukhbshar,lalu dia diikuti oleh Imam Al Hammain,

dan Al Q[32{i1695 mengikuti mereka. seakan-akan itu adalah gabungan

dari maknanya, perkiraannya: maka dia mempunyai hak pilih selamat

tiga hari setelah mernerahnya.

Lafazh t rl,-alI d*g* dhammah pada taa' seperti wazn I
,|1. Ut*h il+yl manshubkarena sebagai maf'ul.lnilah yang benar. Di

antara mereka ada juga yang meriwaSntkannya: ljr]Ja3 t, dengan fathah

pada taa' dan dhammah pada shaad. itj;j.lt adalah yang diikat

ambingnya sehingga air susunya herkumpul;r597 (menjadi banyak).

L527-138871. Hadits Abu Hurairah:'Barangsiapa
memfuli hewan Wng air susunya ditahan, mala dia memiliW
hak pilih selama tiga hari. Jika dia mengembalikann5n,
mal<a dia mengembalikanng di*rtai dengan fitu sha'
kunna, bukan &mna'-'

y*5-1598 dari hadits lbnu Sirin, daringn. Al Bukhari

mengeluarkannya secara mu'allaq (tanpa menyebutkan awal

sanadnYa).1699

t6e6 4l Wasithkarp Al chazali l3/t22l
1697 p1 dalam naskah aslinSn dicantumkanr'eJfi (mengumpulkan), sedangkan

yang dicantumkan di sinl dari naskah p dan r.

t698 51rr711i Musllm, no.1524.
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1528-138881. [Hadits lbnu Umar: " Batangsiap
membeli muhaffalah,TToo mal<a dia memiliki hak pilih sebma

tiga hari. Bila dia mengembalilrannym, maka

mengembalilannSn disertai dengan gandum *barynk
flrsunya atau dua lalinya-"

Abu Daud1701 dasT lafazh ini, hnu Maja[1702 dan Al

BaihaqilTos dengan lafazh: ft "sebryal{ dan dia mervdln'ifltanrrya

karena Jami' bin Umair yang perihalnya diperselisihkanl.lTu

' Hadits Hibban bin Munqidz.

Baru dikemukakan.

r+#+ oh:$t 
"u-t- 

[rAA1]-l oYq

1529-138891. Hadits:' Onngonng mulonin ifi, Iranls

m,emenuhi prcTnratan wng merel<a *pkati-"
Abu Daud1705 6r, Al Hakiml76 dari hadits Al Walil bin Babah,

dari Abu Humirah.

1699 56u1ri15 Al Bul<hari, kitab Jual beli, bab Jika mau, boleh mergernbahkan

hewan 5nng diikat ambingnya, dan untuk pemerahan ada kamiiban safu sha'

kurma. 4/437, Fath Al hri.
lToo yuilu kambing atau unta atau sapi png tidak diperah selama bebelapa hari

agar strsunlra berkumpul pada ambingn5n, supaya orang !,ang melih.np
mengira bahura hewan itu bersusu banyak lMubm hstatAlFqaln ', P€(0'

t7o1 S*r* 4ht htfi, no. 3446.
t7o2 gr., lbni lukjah, no. 224O.
r7o3 4" S*un Al Kubn (5/3791.
uo4 guniu,, ini (5nng terdapat di antara dua hrrung siku) rontok dari naslotl

aslinya, dan saya mencantumkannya dari naskah p dan r.

lToS S*rn 4bu Dad, no. 3594.
L7o6 74*64.1* Al Hakin (2/491.
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Dinilai dha'ifoleh lbnu HazmtToT dan Abdul Haql7oa, dan di

hasankan oleh At-Tirmidzi.

t3890]. Diriwayatkan juga oleh At-Timildziuoe dan Al

HakimlTro dari jalur Katsir bin Abdullah bin Amr, dari a5ahrya, dari

kakeknya, dengan menambahkanz "Kecuali s5nmt 5nng menglnmml<an

yang halat atau menghalall<an png hamn-" lni dha'if.

t3S91l. Ad-Damquthnil71l 6* Al HakimlTtz 6*i hadits AruE,

lafazhnya dalam tambahan iru: "Apa 3ang sanai danga kebaamn dati

rfu." Sanadnya lernah.

l38g2J. Ad-Damquthni1713 datl Al Hakim1714 dari hadits Aisyah,

ini juga lernah.

13893]. Ibnu Abu SSpib4,tzts berkata, "Yahlra bin Abu 7afrah

menceritakan kepada kalni dari AMul Malik, pitu Ibnu Abu Sulaiman,

dari Atha', dari Nabi $," secam mutml-

Perhatian:

Yang terdapat di sernua riwayat itu menggunakan hfazh:

4l1:-:it (Orang-omng Istanl sebagai pengganti lafazh: 
"hii'@nng

omng muhnirfi

t7o7 Al Mulnile$/1631.
tToB AlAhliam Al Wtstha(3/2751-
L70e S** 4t-Tbmidd, no. 1352.
rTto 714*7u4*1* Al Hakin (M/l0ll.
t7 rr Swa n Ad-Damquthni lg/ZBl.
L7t2 14*1u4.1, N Hakin(2/5o\.
t7 13 Srnun 4d-Danquthni l3/2n.
L7L4 74urS24pg Al Hakim (2/4*50}
tTts 4174*6un*Tkarya hnu Abu Syaibah (6/56n-
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1530-138941. Hadits: Bahwa Makhlad bin Khufaf

membeli seorang budak lalu memanfaatkannya, kemudian

budak itu terkena aib, maka Umar bin Abdul Azrz

merhutuskan unfuknya agar mengembalikan budak ifu
diserta pengembalian - manfaatnya- L-alu Urwah

memberitahunya dari Aisyah, bahwa Rasulullah S
memufuskan dalam kasus seperti ini: bahwa buah (hasiD

sesuafu adalah tanggungan si pembeli, maka Umar menarik

kembai keputusannya, lalu memufuskan untuk Makhlad agar

membayrar manfaat ifu.

As!rqrafi'i,1716 66u Daud Ath-ThayalisilTlz dan Al 11uLi-1718

dari jalur lbnu Abu Dzi'b, dari Makhlad.

Telah dikenrukakan juga dari jalur lainnya, dan diriwayatkan juga

oleh At-Tirmi&il7lg datt yang lainnSra s@ara ringkas-

.ygt ?;'i:* hr iitif ,11;;

'*.;r;.jr lJl Juf ;,Ly [r,rro]-tort

1531-138951. Hadits: 'Barangsiapa memaafl<an

transaksi tang frdak disulainya terhadap saudatanya yang

muslim, mal<a NIah akan membatallan (menghapuskan)

kesalahann5Ta Pada hari kiamat-"

Abu Daud,172o lbnu Majah,1721 hnu Hibban1722 serta Al

11uLi-1723 dan dia menshahihkannya, dari hadits Al A'masy dari Abu

1716 74*ru4 A,slr$nfi'i, h. 189.
l7r7 sw|anAhtDaud, no. 1z16l[.

L7 tB 74*1u4,rP Al Hakim {2/L5I
tTlg Swnn At-Tbmidzi,1285, dan dia berkata, "lni hadits shahih dan diamalkan

oleh para ahli ilmu."
7720 5r.n 4bu Daud,no. 3460.
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shalih, dari Abu Hurairah, dengan lafazh: "Elamngsiapa membatalkan

terhadap seorang muslim 5nng tidak disukaing), maka Allah

membatalkan (menghapuskan) kaalahanng pda hari kiamat"

Abu AI Fath Al Qusy6fi1724 , "Itu sesuai dengan

syarat mereka berdua (Al Bukhari dan Muslim)-" Dshahihkan oleh Ibnu

Hazm.l72slbnu Hibban berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya dari

Al A'masy kecuali Hafsh bin Ghiyas, dan fidak ada yang

meriwayatkannya dari Hafsh kecuali Yahya bin Ma'in-" Malik bin

[Sa'i11172e juga meriwayatkannya dari Al A'rnas9l, dan Ziyad bin Yahya

[Al Hassani17727 
^"riru6y6tkannya 

sendirian darinya.

Dikeluarkan juga oleh Al Bazzar, kerrudian mengeluarkannya

dari jalur Ishaq Al Farwi, dari Malik, dari Surnay, dari Abu Shalih,

dengan lafazh: "EhrangskpalTZS *un6blhn tansaki omng yang

menyesal' dan dia berkata, "lshaq meriwayatkannya sendirian." Ini

disebutkan juga oleh AI Hakim di dalam '(Jlum N Hadit472? dari jalur

Ma'mar, dari Muhammad bin Wasi', dari Abu Shalih, dan dia berkata,

"Ma'mar tidak mendengamya dari Muharnrrlad, dat Muhammad juga

tidak mendengamya dari Abu Shalih."

L72L Sunan lbni Majah, no. ZL99.
t722 56u717 tbnu Hibban, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5029, 5030.
t723 tr4rs724p11Al Hakim (2/45).
vza 4146*1r, h. 369.
tzzs 41 14r1*11u 19131.
1726 9i dalam naskah aslinya dicanhrmkan "Sya'ir" dengan syiin bertltl.k,

sedangkan yang benar dari naskah ; dan r serb Slnhih lbnu Hibban-

1727 pi dalam naskah aslinya dicantumkan "Al Hassah" densan laam di akhimya,

sedangkan ynng benar dari naskah p dan r seria' Slnhih lbnu Hibbn, no-

5030.
vze 1qr3941.
t729 74u',i1u7 Ulum Al Hadits,h.78.
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1532-t3891. Hadits: Bahwa Ibnu Umar meniual

seoftmg budak kepada Zaid bin Tsabit dengan harga delapan

ratus dirham dengan syarat bebas cacat, lalu Zaid mendapati

cacat padanln, maka dia ingin mengembalikannya kepada

Ibnu Umar, narnun dia tidak menerimanln, lalu keduanya

mengadukan perkara ini kepada Utsman, maka Utsman

berkah kepada Ibnu Umar, 'Maukah engkau bersumpah

bahwa engkau tidak mengetahur cacat ini?" Dia meniawab,

'Tidak.- Mal€ Utsman mengernbalikan budak itu
kepadanya, lalu Ibnu Umar menjualnyanya dengan harga

seribu dirham.

Malik di dalam Al Muowthllir'77so dari Yahya bin sa'id, dari

Salim, dad a3Bhnya, tanpa menyebut narla Tjlid bin Tsabit' Di

dalamnya disebutkan: Bahwa dia menimlnya dengan harga seribu lima

ratus dirham, dan dishahihkan oleh Al Baihaqi.1731 p6L4uarkan juga

oleh Abu Lrbad dari Yazid bin Harun, dari Yahya bin Sa'id, dan oleh

Ibnu Abu spiba6tzs2 dan Abbad bin Al Awwam, darinya. Dikeluarkan

juga oleh AMurrazzaqlT33 6uri jalur lainnya, dari Salim. ndak seorang

pun dari mereka Srang menyebutkan nama pembeli itu.

Penetapan nama yang fidak diketahui ftJ1734 dari

penyebuhnnya di dalam Al Hawi karya Al Mawardi, dan di dalam lgr
stnmil lGrt/a lbnu Ash-shabbagh tanpa sanad, dengan tambahan:

t?30 41 74u*u11i11o' l2/6L3\.
r73t 4r-g*r*, Al Kubn (5/2381.
t732 At Muslnnafl<arya hnu Abu Syaibah, no. 12141'

1733 Al Muslnnrnfl<arya Abdurmzzaq, no- L4722-
1734 61 Hafizh hnu Hajar mengatakan, sebagaimana yang disebutkan di dalam

anotasi naskah aslin5n, sebagai berikut: "Yakni yang terdapat di dalam

tatrtzrilTlyu- Dan itu tetah disebutkan oleh fu-Rafi'i, maka di sini jelaslah

bahwa senior fu-Rafi'i dalam hal ini adalah Al Mawardi dan lbnu Ash-

Shabbagh. Yaitu: Zaid bin Tsabit."
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BJ; Ibnu Umar berkata, "Aku meninggalkan zumpah karena Allah,

lalu Allah memberiku ganti darinya."

Bab Penerimaan dan Hukum-Hukumnya

4x C* L6.t f ,;i y.t 4)- [r,rrY] -\ o\"Y

.'^A't&
1533-138971. Hadits Ibnu Umir' 'Barangsiapa

membeli mal<anan, mila iangantah meniualn5n kembali

hingga dia menerimanya lebih dahulu-"

Mutbfo ataiil7ls dengan lafazh ini dan lafazh lainnya. Ibnu

11i69rr1736 menambahkan: (Beliau) mdarang menjualnya kembali

hingga memindahkanqTa.

t38981. Riwapt At 11u15n 1737, Ibnu Hibban1738 dan Abu

puu61739 dari hadits Ibnu Umar, dari Z,lid lbnu Tsabit, dengan lafazh:

(Beliau) melarang dijualnp.barang dagar€an di ternpat pembeliannya

hirggu pam pedagang itu mernindahkann5ra ke ternpat mereka.

Jne * e)J;, ^b ;43 ,t$ tll 1t* i.tLy [r,rrr] -t ort

.i'rU &Lq-bf ;ui'lr i,r't,;a\t & lt
rTzs Shrtih 41 Bukhari, rr:..2124 dan Shahih Mwlim, rc- L526-
1736 51ru1ri1i lbnu Hibbn, pembahasan tentang p€rhratan baik, no. 4986, dengan

lafazh: "hingga menindahl<anng ke temphSa abu memindahl<annin'"
1737 14*1u4^1, Al Haldm, 2/N.
L738 56u171r lbnu Hibbn, pembahasan tentang perbrntan baik, no. 4984.
L739 Sunan Abu Daud,no. 3499.
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1534-138991. Hadits Ibnu Abbas: *Adapun yang

dilarang oleh Rasulullah s adalah diiualnya makanan hingga

diterimanya lebih dahulu.' Ibnu Abbas berkata, 'Dan aku

tidak menduga segala sesuafu kecuali seperti itu-'

AI 6rL1*ri17utO dengan lafazh' "sebelum menerima(nya)."

Muslim174l dengan lafazh: "Dan aku menduga segala sesuatu seperti

kedudukan makanan."

Perhatian:

Yang menuniukkan benamya analog Ibnu Abbas adalah hadits

Hakim bin Hizam yang telah dikernukakan di awal pembahasan tentang

jual beli.

1535-t390OI- Hadits: Bahwa Rasulullah $ melarang

menjual ses{afu yang belum diterima, dan (mengambil)

keuntungan sesuafu lpng tidak diiamin-

Ibnu Majaht74z 6u6 hadits Amr bin Syr'aib, dari ayahnya, dari

kakeknya, dengan lafazh: " Tidak halal meniual apa yang tidak ada

padamu, dan tidak ada keunfungan pada sesuafu yang fidak diiamin." Al

BaihaqilT4a dari jalur.ini dalam suatu hadits, dan itu telah dikemukakan.

1536-t39O11. Hadits: Bahwa ketika beliau mengutus

Attab bin usaid kepada penduduk Mekkah, beliau bersabda

kepadanSn , 'Lannglah mereka dai menjual sesuafu Wng

L74o 57u15i1i 41 Elulilari, no.2734-
174t 56u15i1i Muslim, no. 1525 (30).

1742 g*un lbni ltlaiah, no. 2188.
t743 As-Sunan Al Kubm(5/2671.
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belum merel<a tertnta, dan (dari menerima) keuntungan

*suafu Wng frdak merela ianin-"

Al BaihaqilT4 dan hadits hnu Ishaq, dari Atha', dari Shafwan

bin Ya'la bin Umaglyah, dari a1nhn1ra, dia' berkata, "Rasulullah $
menugaskan Attab bin Usaid kepada penduduk Mekkah, lalu beliau

bersabda, 'saungguhn5p aku mernqinbhkarunu kepada Ahlullah agar

bertakwa kepda Nlah. Tidak s@ftng pun dai kalian memakan

keuntungan dari sauafu Sang tidak diknin. Dan laranglah mereka dai

menjafut<an piniatnan dengan penimlan, dari pertetapan dua harga

datam sfu bansaksi, dan ftamnSlah mael<a) agar tidak seomng pun dai

mueka 5ang mertjual apa Sang tidak ila pdan5a'"'

t3902]. Dan dari hadits Isma,il bin Urnayyah, dari Atha., dari

hnu Abbas, serupa itu. Di dalam sanadryaterdapat Yahya bin Shalih Al

Aili, dia munl<arul hadits-

Riwayat hnu Majah17rls 6ali Um Laits bin Abu Sulaim, dali

Atha" dari Attab bin usaid: Bahwa k€fika Nabi $ mengutusnya

kepada penduduk Mekkah, beliau melarangnp merninjamkan sesuatu

yang tidak di;amin.

Di sini ada perbedaan terhadap Atha'. Diriwayatkan juga oleh

Al HakimlT46 dan 5nng lainnya dari hadits Atha' Al Khurasani, dari

Amr bin syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dalam suatu hadits.

Y:o G'&l ,y,# nj u* [rq.r] -t orv

r7M 4"-5**, Al Kubm (5/313).
1745 S*,* lbni luIajah, no.2L89.
17 M 74r"1u4*1* Al HaHn (2/l7l-

oc. ., ,. c .
.9-f ,JL ae)42
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1537-139031. Hadits Abu Sa'id: " Barangsiapa

memesern sesuatu, maka iangantah mengalihkannya kepada

Wng lain-"

Abu Daud1747 danlbnu Majah1748, di dalam sanadnya terdapat

Athiyyah bin Sa'd Al Aufi, dia fliluff'fiae Abu Hatim1750' Al

Baihaqi1751, Abdul HaqTTsz dan Ibnu Al Qaththan1753 nl*luinya cacat

karena kelernahan dan kekacauan'

1538-t3g04l.HaditsIbnuUmar:.Akumenjualunta
di Baqi' dengan harga dinar tapi aku menerima dalam

bentuk dirham, dan aku meniual dengan harga dirham tapi

aku menerima dalam benfuk dinar. Lalu aku menemui Nabi

$, lalu aku menanyakan hal ifu kepada beliau' maka beliau

prn U"t*U da,' Tidak apa-apa dengan nilainy6''"tts+

Dalam riwayat lain disebutkan; " Tidak apa-apa bila kalian berdua

(penjualdanpembeti)berpisahdantidakadasesuafu(ganplan)diantara

katian berdua-"

Alunad,1755 para penyusun kitab-kitab Sunan,t756 lbnu

6ig6-1757 dan Al Hakimuss dari jalur Simak bin Harb, dari Sa'id bin

Jubair, darinYa.

L747 Sunn lbu Daud, no. 32168.

1748 5** Ibni Maiah, no.2283.
tz+s 1q,395l.
rTso 

1111 16ni Abu Haran (1/387\.
175t 4"-5**, Al Kubm (6/30\.
tTsz N AlTlbm N Wustha (3/27 8\.
1753 nr*r41Wahn wa N lham(3/L73).
rZSa yu,Lr.,i bila ihr sesuai dengan nilainya. Dari anotasi naskah aslinya'

1755 714**4 Al Imam Ahmad (2/83, 154)'

r7s6 5**n Abu Daud,no. 3354, 3355i Sunan At-Tirmidzi, no. L242; Sunan An'

Nasa'i, no. 45gi dan Sunan lbni Maiah, no. 2262. At-Tirmidzi berkata,
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L-atazh Abu Daud: "Tidak apap angl<au mengatnbil dengan
harga tnng sama nilairya dangan haring (Iwi tanaksinya) serama

kalian bqdm (penjual dan pqtbeli) belum beryisah sehingga masih ada
sauafu di anbra kalian berdua."

Dalam suafu lafazh yang diriwaptkan AlunadrTse disebutkan:
"Tidak ap-ap dengan nilainp." I,afa:lrr An-Nasa'i: "Tidak apa-apa
angkau mangambil dengan harga tnng frma nilainya dangan harinya
(hari annksi;nw) selama l<alian bqdua (patjual dan pantbeli) belum
berpimh sehingga masih ada sauafu di anbn l<alian berdua.,,

' Dalam lafazhnya yang lair11760 disebutkan: " Selama tidak ada
sauafu 5ang mernisahl<an di antam kalan bqdua."

At-Tirrnidzi dan Al Baihaqi berkata, "Tidak ada yang mqmarfu'-
kannya (menyandarkannya kepada Nabi $) sdain Sirnak."

Asl1stafi'i mengganturrgkan lnng menshahihkan
hadits ini, di dalam Sunan Hannalah.

Al Bailnqi1761 merir4ratkan dari !{w Abtr Daud Ath-Thayalisi,
dia berkata, 'S!,u'bah ditaryn tentang hadits Sfonak ini, malo Syu,bah
berlota, 'Aku mendengar A1pnr617sz, dari Naft,' dari Ibnu umar, tidak
mennrfu\<awtw. Qatadah juga menceritakan kepada kami dari sa'id
bin Al Mnsayyib, dari hnu Umar, tanpa mermr{u,-l<awr&. Dan

"Hadits ini, kami tidak mengetahuinlra nmrfu'ka)ak dari hadib simak bin
Harb, dari sa'id bin Jubair, dari Ibnu umar. Daud bin Abu Hind juga
merhm3ntkan hadits ini dad sa'id hn Jubair, dari Ibnu umar, secara
mauqtll

17s7 slnhili lbnu llibban,pernbatrasan tentang p€&.ratan baik, no. 4920.
t758 114*64ru7 At Hatdn(2/M).
L75e MwrDd Al Imam Ahnnd lZ/Bg).
t76o Sitwl An-lVasa li no. rl589.
L76l 4"-5r*, Al Kubn, S/ZW, gl1.
u62 Yalsd' Ayy,b menceritakan kepada kami. Dari anotasi naskah aslinp.
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[yahya]176e bin Abu Ishaq mengabarkan kepada kami dari Salim, dari

Ibnu Umar, tanpa m*marfu\<arrrya. Namun Simak bin Harb me-

marfuLlannga (dalam penufurannya) kepada kami, namun aku

mernbedakannya."7764

Perhatian:

L-afazh igir Vu"S disebutkan itu adalah dengan 6aa'bertitik satu

di bawah, sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat Al Baihaqiu5s'

,..JFt # ,t (di Baqi' Al Gharqad). An-Nawawi1766 6oLu1u, "Saat itu

belum banyak kuburan di sana."

Ibnu Bathisyu6T 6gt'l<ata, "Aku melihatTya tidak tepat, dan yang

benar bahwa laiazh ihr dengan nr*(ypt1-"

' [3905] Hadits: Diriwayatkan, bahwa Nabi S
melarang menjual hutang dengan hutang'

Al Hakiml75s 6ri Ad-DaraquthnilT5e d66 jalur Abdul Aziz Ad-

Damwardi, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari hnu Umar. Dan dari

jalur Dztraib bin Imamah, dari Hamzah bin Abdul wahid, dari Musa bin

Uqbah, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar'

1763 p6 naskah I dan:.
Ll(il Disebutkan di dalam anotasi naskah aslin5n: "Yakni: aku

mengkhawatirkannya. Maksudnya, janganlah engkau mempercayai itu."

t765 74u'ri7ut As-Sunan wa Al Atsar(4/352-353)'
1765 Taliddb Al Asma' wa Al-Ltqhat (3/361.

t767 lbid
t768 74*64.1* Al Haldn (2/57) -

t76e Swruv Ad'Danquthni (2/7 L, 7 2l..
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Dshahihlmn oleh Al Hakim bersasarkan q,rarat Muslim, namun

dia keliru, karena perawi Muslim adalah Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi,

bukan Musa bin Uqbah.

Al BaihaqilTTo loolqcltu, "Yang aneh dari guru kami, Al Hakim,

bagaimana dia mengatakan di dalam riwaptrSra, 'Dari Musa Ibnu

Uqbah,' dan ifu salah. Dan png aneh dari guru rn Eanya, Abu Al Hasan

Ad-Damqr-rthni, yurrg rrana dia mengatakan di dElam riwayatnya, 'Dari

Musa bin Uqbah,' padahal Abu AI Husain bin Basyran menceritakannya

kepada kami, dari Ali bin Muhammad Al Mislrri, gurunya Ad-Daraquthni

dalam hal ini, dia mengatakan, 'Dari Musa,' tanpa penisbatan.177l

Kemudian Al Mishri juga meriwayntkannSa dengan sanadnya, dia

mengatakan, 'Dari Abdul Aziz Ar-Rabadd, lraifu Mr.rsa bin Ubaidah'."

Ibnu Adi1772 meriunptkanqTa dari iahlr Ad-Damwardi, dari
Musa bin Ubaidah, dan db mengatakan, 'Musa bin Ubaidah
meriwalptkann3n sendirian- "

Ahmad bin Ftramball773 6er6tru, "Bagiku, fidak halal bagiku
riwalnt darinln, dan aku tidak mengetahui hadib ini dari selainnya." Dia
juga mengatakan, "Mengenai hal ini fidak ada hadits yang shahih,

narnun ijnm' nanufu menyatakan, bahwa udak boleh menjual hutang

dengan hutang."

Aqr$nfi'i1774 6o1*1u, "Para ahli hadits melemahkan hadits

ml.

t77o 4"5*^, At Kubn (5/Z%l-
u7l Jbnu Hajar berkata, sebagairnana di dalam anotasi naskah aslinln, *yakni

hadits ini, maksudnya bahwa dia mengehrarkan hadits ini darinya, bukan dari
selainn5ra. Dan rnaksrdryra bukan beraafi dia tdak meriwayatkan darinya
sehin hadits ini."

t772 4119,ri1(6/3g$l.
1773 fi6!fi-Ithu'afa' karyaAl U$ili (4/16U.
t7t+ 419*r13yg1.
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Ad-Daraquthni menyatakan di dalam Al 'Ilal, bahwa Musa bin

ubaidah meriwayatkannya sendirian, maka ini menuniukkan, bahwa

kekeliruan di dahm perkataannya: "Musa bin Uqbah," adalah dari

selainnya.

13906l. Disebutkan di dalam riwayat Ath-ThabamniuTs slati;.1uv

Isa bin sahl bin Rafi' din Khudaij, dari a5nhnya, dari kakeknya:

"Rasulullah $ melarang muhaqatah dan muabana#776, dan beliau

melarang seseorang mengatakan, 'Aku menjual ini secara kontan dan

membelinSn kernbali secara tempo,' hingga dia membelinya dan

mendapatkannya, dan beliau melarang (menjual) hutanglTzz dengan

hutang." Yakni hutang dengan hutang'

Ini fidak layak menjadi slafuiy'untuk hadits Ibnu umar, karena ini

dari jalur Abu Musa bin Ubaidah iuga, dari Isa bin Sahl, sedangkan

kelemahan padarrya dari perawi Snng meriwalntkan darin5n, yaitu

Muharnmad bin Ya'la Zunbur.

Perhatian:

ljlfa*.iJ-Stdengan hanzah. Al Hakim mengatakan dari Abu

Al Walid bin Flassan, "Yaatu menjual tempo dengan tempo." Demikian

juga yang dinukil oleh Abu Ubaid di dalam N Gharib,1778 6ut't begitu

pula yang dinukil oleh Ad-Daraquthni1779 dari ahli bahasa. Sementara

Al BaihaqilT8o nlr-1*uruLun dari Nafi', dia berkata, "Yaitu menjual

hutang dengan htrtang. "

r?75 4174u'fu, N lGbir, no. 4375.
1776 961-, Uh- nomor ,545 1S9231.

1777lQ/3961.
1778 Ghadb At Hdib lL/201.
77 ? 9 Sunan rMhrquthnlz /7 2l -

17 80 4"-,gr*, Al Kubn (5 /29U2911.
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, Hal ini dikuatkan oleh ijma'57ang dinukil oleh Ahmad yang telah

disinggung tadi. Diriwayatkan juga oleh Asy.Syafi'i pada bab perbedaan

pendapat mengenai hal yang mensahkan.jtral beli1781, dengan lafazh:

"@eliau) melarang menjual hutang dengan hutang."

' Hadits Ibnu Umar: 'Dulu kami membeli makanan
daf, rombpngan pedagang dalam sukatan (1nng belum
diketahui takarann5Ta atau timbangannyra), lalu Rasulullah S
melarang kami meniualn5;a kembali hingga kami
memindahkannS;a dari tempatnya. "

Muttafaq alaih, dan ada ial*-iaLr lainn5n yang telah

dikenrukakan.

1539-[39071- Redaksi: Diriwayatkan seoara mutal
dan mumad: Bahura beliau ! melarang menirnl makanan
hingga dilakukan dua penalraran, lraifu penakaran penjual
dan penakaran pembeli.

Ibnu Majah,1782 Ad-rraraquthnilTa dan Al Baihaq{zaa 6uri

Jabir. Di dalam sanadn5n terdapat hnu Abu I aila, dari Abu AzZubair.

t39081. Al Baihaqi berkata, "DirirraSlatkan juga dari jalur lainnya

dari Abu Humimh, yaitu dalam riwa5rat Nhzarl78s 6ri jalur Muslim

Al Jarmi, dari Makhlad bin Husain, dari Hist/am bin Hassan, dari

Muhammad, dari Abu Humirah."

1781 Al Unn(S/8). .
L782 5*run lbnl Mafth, no.2228-
1783 Sulan Ad-Daneuthni (3/81.
17 84 As\1w'rur Al Kubm (5/316).
L785 11u"01 41 Asbr, no- 1265.
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L-alu dia berkata, "Kami tidak mengetahuinya kecuali dari jalur

ml.

Mengenai masalatr-ini ada riwalnt lain:

[3909, 3910]. Dari Anas dan lbnu Abbas yang dikeluarkan oleh

16r'r,, Adi17s5 dengan dua sanad yang sangat dha iI

t3911]. AbdurmzzaqusT tngrirr,,ayatkatl dari Ma'mar, dari Yahya

bin Abu Katsir: Bahwa utsman dan Hakim bin Hizam membeli kurma,

lalu kedganya memadukan kurma itu ke dalam karung-karung,

kernudian mereka menjrralnya dengan takaran ifu, maka Nabi ,$

melarang mereka menjual itu hingga mereka m€nal6ml6 unfuk oiang

yang rn€rn@inya dari mereka.

lggt}l. Oitluaftkan iuga oleh A'1ir$a{i'i1788, hnu Abu

Sfnibahrzag dan Al BailraqilTeo dari Al Hasan, dari Nabi f, secara

mural, dan dia merrgatakan di bagian akhimya, "Sehingga ada

tambahan baginSn dan ada kekumngan atasnln-"

Al Baihaqiugl b€rkata, "Diriwa5ntkan iuga secara matshul dart

beberapa plur, bila sebagiannSp digabungkan dengan sebagian lainnya

maka menjadi kuat [di samping]1792 validnya apa yang diriwa5ratkan dari

Ibnu Umar dan hnu Abbas.

r7s6 Al Katnil(3/141, pada biografi Khalid bin Yazid bin Asad AlBajali, dari anas.

Ibnu Adi berkata, "lr:d munlar dari Aun karena sanad ini. Tidak ada Sang

meriqnyatkannya selain Khalid bin Yazid, dan (tidak ada yang

meriwayatkannya) dari Khalid selain Ahmad bin Bakr Al Balisi. Aku khawatir

rnasarahqn dari Atrmad bin Bal$, bukan dari Khalid, karena Ahmad dha'if."
t787 Mtsliarunf Abdirmzzaq, no. 4213 -
1788 At urunpno4.
t789 74*1-.*7 tbnu Abu Staifuh (4/2751tanpa tambahan tersebut di bagian

akhim5n, dan pada halaman 276 darthnu sirin dengan tambahan tersebut.

rTeo As\Swnn Al Kubm (S/3L61.
tTet 4"-5*-, Al Kubn (5/315).
1791g*inaskah I dan r.
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,eq.Lt:;.t ,;.i of 'fi.'\x 
Lc.'; , L* [rr r r] - \ o r .

.Lfli' LHbf yr

1540-139131. Hadits:' Banngsiap menjual pohon
kurma setelah diserbuki, mala bwhngsa adalah milik si
penjual, kecuali bila si pembeli menstE ratl<annyn."

Asy-Syafi'i1793 6uri hnu Upinah,, dari Az-Ztrhri, dari Salim, dari

a3nhnp.

Diriwayatkan juga oleh y*16ruea hn mutkfaq 6!2i1|7es turi
hadits Malik, dari Nafi'dari Ibnu Urnar, dengan hfazh: 'c:A t-ir ltaan
disabukl.

Dikeluarkan juga oleh Aqrs!,afi'i17% dad Malik. Aqr$nfi'i
berkata, "Menurut lorni, hadits ini valid, dan kami mengambiln5n."

Perhatian:

Pada sebagian naskah Ar-Rafi'i disebtrtkan: ;.yi'itl $$ \ebelum
diserbukl, ini kesalahan dari peqnlinnf, dernikian juga yang

disandarkan oleh hnu fu-Rir'ah di dalam Al Mathlab Al Mukhtashar,

natnun dia keliru. Irnam Al Haramain menyebutkannya di dalam .4n-

Nihalnh dari Al Mul<htashar sq.ara banar.

1793 14**4 Ary-sgft'i, h. 142.
t7% Shatzili Musltun, no. 1543.
t79s 51rr1ri15 41 Bul<hari, no. 2204.
L796 14*nu4 AqrSSaft'i, h. L42.
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1541-139141. Hadits: Diriwayatkan, bahwa seorang

lelaki membeli pghon dari orang lain, lalu keduanya

berselisih, maka si pembeli berkata, 'Aku menyerbukinya

setelah membelinln." sementara si peniual berkata, 'Aku

yang menyerbukinya sebelum dijual." Lalu kedunya

mengadu kepada Rasulullah S, rnaka beliau pun

memutuskan bahwa buahny"a bagt oftmg yang

menyerbukinya di antara mereka berdua.

Al Baihaqi di dalam Al Ma'rifar7s7 6*i jalur Asy-syafi'i, dari

riwayat musrlAtll.^'.

Ibnu Ath-Thalla' di dalam Al Ahkam menyandarkannya kepada

Ad-DataitkaryaAl Ashili secara musnaddari lbnu Umar'

' Hadits: Bahwa beliau S melarang -""it.rut buah-

buahan hingga terbebas dari cacat-

Diriwartkan oleh Aqrsspfi'i dan lainnya, dan itu telah

dikemukalon.

1542-139151. Hadits: Bahwa Nabi *tlsl melarang

menjual buah-buahan hingga tampak bagusnya'

Mutbkq alaifiTee dari hadits Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar'

Drkeluarkan iuga oleh Asy-syafi'i18oo d66ny6. Di dalam suatu

riwa5rat y*1irTl1801 disebutkan dengan lafazh: ^f)irt ,'1f1;'nlY,-o iU t;,
(hingga tampak bagusnya, (Vaknil merahnya dan kuningnya)'

L797 114u'ri121As'Sumn on Al Abar,4/378-
vsa 1q18971.
17ct9 57u171i 41Buldbli,no.2194 dan Shahih Muslim, no' 1534'
tsoo 114**4 Asysgf i, h. L4z.
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Dalam riwayatnya yang lui,',1802' Dia berkata, "Apa itu

bagusnya?" Dia menjawab, "Hilang cacakrya."

Dalam riwayat mereka Vang lain180s disebutkan: Dikatakan

kepada lbnu Umar.

[3916, 39t71. Dikeluarkan juga oleh Muslim dari Jabir1804 dan

fi$u l{rr.irah.18os
' 

t3918]. Disebutkan di dalam riwayat Al Bukhari1806, 6uri 5u1',1

bin Abu Hatsmah dan yang lainnyn, dan Taid bin Tsabit. Di dalamnya

terdapat kisah.

d-?rf :lG ;e, {,\t J,'fi ,L-* [rr r r]-r o tr
| *l Jt1 €Ll'J#. ei:Atii,r 1; ri1

1543-[39191. Hadits: Bahwa beliau S bersabda,
'Bagaimana menuruhnu bila NIah mencegah (tunbuhnya)
buah, maka dengan apa seseoftrng di antara kalian
menghalall<an harta audaranyi?D ,

Muttakq u1ri1rt8o7 dari hadits Anas.

Telah dilelaskan di dalam Al Mudnj, bahwa kalimat ini mauquf
dari perkataan Anas, dan bahwa stafus marfu'-nya ifu keliru. Penjelasan

adalah di dalam kitab Muslim.

rmr Shahih Muslim, no. 1536 (51).
t8o2 Shul;iti Muslim, no. 1536 (52).
r8os Shul;ili 4l Bukhari, no. dan Shahih Muslim, no. 1536 (52).
tw Shahih Mtslim, no. 1536.
t8o5 56"1r11i Muslim, no. 1538.
Lsoe Shuliil, 41 Bukhari, no. 2793 dan setelahnya.
soz 5tru1i11i 4l Bukhari, no. 2198 dan Shahih Muslim, no. 155b.
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1il4-139201. Hadits: Rasulullah $ melarang meniual

buah-buahan hingga tuzhi (matang). [.alu dikatakan kepada

Rasulullah, 'Apa itu tuzhi?- Beliau bbrsaMa, 'Memerah

atau menguning.

Mutbfaq u1ui11.L8o} l-afazh Muslim:')(iJtt'i-ret,j, (nnsgu

mernmh dan manguninfi.

139211. Riwayat Al 3rL1rril80e dari Jabir dengan lafazh:

"Hingga tuqrycph." Dikatakan,"Ap ifu fuqaqqali?" Beliau menjawab,

" Mqnmh &n menguning, serta dapt dimakan-"

Dielaslon di dalam riwayat Muslim, bahwa orang yang

menanyakan itu adalah bukan Sa'id Sa'id bin Mina yang

meriwayatkanqp dari Jabir.

l3g22l. Riwayat N hzzar dengan sanad shahih, dari Thawus,

dari Ibnu Abbas, dengan lafazh, "(Beliau) melarang menjual buah-buahan

hingga dapat dikonsumsi. "

Perhatian:

Lafazh -5:j dari .,i](, sdangkan t-'i dari r-il' Keduanva

didengar, dernihan yang dikernukakan oleh Al Jauhari.

L8o8 5L171i 41Bul<hari, no.2198 dan Shahih Muslim, no. 1555.
rw Slahih Al Bul<harl, no.2196.

t

,ta; :4Y
I t -t

-r) u

* i'l;'
,fi 6r,1U' i
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' Hadits: (Beliau) melarang menjual buah-buahan

hingga padat.

Telah dikernukakan di awal-awal pembahasan tentang jual beli,

dari Anas.

* Hadits: (Beliau) melarang muhaqalah dan

muzabanah.

Akan dikernukakan.

1545-[39231. Hadits Jabir: Bahwa Nabi $ melarang

muhaqalah dan muzabanah. Muhaqalah adalah iet"o.ut g
meniual tanaman (gandum lpng masih dalam bulirn5Ta)

dengan seratrls fataq gandum, sedangkan muzabanah adalah
menjual kurma lnng masih di pohon dengan seraturs faraq
kurma (31ang telah dipetik).1810

Aslr$nfi'i di dalam Al Mukhtashai8ll 6uri Sufi7an, dari Ibnu

Juraij, dari Atha', darinya.

Ibnu Juraij berkata, "Aku katakan kepada Atha', 'Apakah Jabir

menafsirkan muhaqalah kepadamu sebagaimana yang engkau

beritahukan kepadaku?' Dia menjawab, 'Ya.'"

lm mutbfaq ala;tl8l2 dari hadits Sufuan yang menyerupainya.

139241. Muttafaq alailr7813 juga dari Malik, dari Nafi', dari lbnu

Umar, dengan lafazh: "@eliau) melarang muzabanah. Muzabanah

Lsro Muliaqatali adalah menjual bili-bilian yang masih ada di dalam bulimya

dengan makanan png ditakar. Muzabanah adalah menjual buah yang masih

ada di pohon dengan buah yang telah dipetik png ditimbang.
lsLr 714u1gi1u"1rr. Al Muanni, h. BL.
t8L2 Shahili At Bukhari, no. 2381 dan Shahih Muslim, no. 1536.
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adalah menjual kurma (di pohon) dengan kurma yang ditakar, dan

menjual anggur (di pohon) dengan anggur yang ditakar'"

Dikeluarkan juga darinya oleh Asy-Syafi'i di dalam Al Umm.L874

Asy-Syafi'i berkata, "Penafsiran muhaqalah dan muabanah di dalam

hadits-hadits kemungkinannya merupakan nash dari Nabi s, dan

kernungkinan juga dari riwayat yang meriwayatkannya." selesai.

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

13925'29291. Dari Abu 5u'i61815, Ibnu Umar1815' Ibnu

666u.1817,'Auras18r8 dan Abu Humirah1819, semuanya di dalam '4si-

Shahihain atau salah safunYa.

[3930, 393U. Dari Rafi' bin Khudaii dalam riwayat An-

Nasa'i1820, dan Sahl bin Sa'd dalam riwayat 61L-11ru6u-r1.ra21

Perhatian:

L-afazh Ut;,litdiambil dari;tiiir, jamak 6uri iii;, demikian vang

dikatal*n oleh Al Jaul,ud.18zz yaitu Lti-L1t, jamak aari bu:'
(pekarangan)

78L3 561161, Al Bukhari, no.2L7l dan Shahih Muslim, no' 1542'
LBt4 Al Unml3/621
rsts ShatnttAt Efukhari,no.2186 dan Shahih Muslim, no' 15215'

r8t6 Shatntt Al Bul<hari, no.2171 dan Shahih Muslim, no' 7542'
r8t7 Shahili Al Bukhari, no- 2187.
18tB 51ru171, 41 Buklnri, no- 2207 .

tstg shalTili Mtslim, no. 1545.
l82o Sunan Art'Nasa'i, no. 3885, 3887.
t82r 41114u'prn Al lkbir, no. 5635.
1822 4"6u1-likarya AI Jauhari, 4/1369.

338



Talkhishul Habir

L546-139321. Hadits Jabir: (Beliau) melarang

muzabanah. Yaitu menjual buah (di pohon) dengan kurma,

hanya saja beliau memberikan ruffishah pada 'ariyah.

AsySyafi'i18z3 duti Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari Atha', darinya.

Muttakq u1ui1]ez4 dari Ibnu U!/ainah.

L547-13g331. Hadits Sahl bin Abu Hatsmah: Bahwa

Rasulullah & melarang meniual buah (di pohon) dengan

kurma (!nns telah matang/dipetik), hanya saia beliau

memberikan rukhshah pada aritnh, lraitu dijual sebagai

kurma (matang) dengan cara diterka, dimana pemiliknya

dapat memakannya lpng dalam bentuk kurma muda.

Asy.Syaf i,1825 Alunad,r826 eqrsyaifmnitszT dan yang

lainngp, darinya.

1548-139341. Hadits: Aslrsyafi'i meriwaSntkan dari
Malik, dari Daud, yaitu Jbnu1828 Al Hushain, dari Abu Sufpn
maula Ibnu Abu Ahmad, dari Abu Hurairah: Bahwa
Rasulullah $ memberikan rakhshah pada penjualan cara
'aiph dengan diterka lrang kurang dari lima wasaq, atau

lima waaq- Daud ragu.

t823 7,4*nu4 AsySgfi'i, h. lM.
t824 Shalih Al Bul<hari, no. 2381 dan Slnhih Muslim, no. 1536 (81).
1825 14u"n 4 Asy-Slafi'i, no. 144.
7825 Musnad Al Imam,Ahmad,4/2.
1827 57u1ri1i 41Bukhart, no.279l dan Slmhih Musllm, no. 1540.
taza 1q74001.
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Ini terdapat di dalam N Umn]gze dart iuga Al Mukh|*fiu''1830

Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari183l d66 Abdullah bin Abdul wahhab

Al Hajami, "Aku mendengar Malik kefika ditanya oleh Ubaidullah bin

Ar-Rabi" 'Apakah Daud menceritakan kepadamu dari Abu sufyan dari

Abu Humimh.'" Kemudian dia menyebutkannya tanpa bagian

terakhimp. Al Bukhari juga menyebutkanriya pada pembahasan

tentgng minuman di dalam lntab Shahilrnya.1832 piti*urug* juga oleh

y*5rrr183:t dari yafu7a bin yafua, dari Mdik

1549-13935t. Hadits Zaid bin Tsabit: Bahwa dia

[meryebutlle beberapa orang butuh dari golongan Anshar

yang mengadukan kepada Rasulutlah S, bahwa kurma muda

telah muncul, n.lmun mereka fidak memiliki uang unfuk

dibelikan hrl.ma muda'supaya dapat dimakan bersama

oriang{rang, sementara mereka memiliki kelebihin

makanan ],ans berupa kurma 0mrma kering,/matang). Maka

beliau memberikan ruIilrhah bagi mereka untuk membeli

secara 'ar[6rah dengan menerka kurma-

Hadits ini disebutkan oleh AqrSyafi'i di dalam n1 g-,fiass dan

N Mukhtffhafe tanpa sanad. lalu dia mengatakan, "Dikatakan

kepada Mahmud bin Lubaid, atau Mahmud bin Lubaid mengatakan

7829 At umn(z/s*s4l.
t83o 74r1*1i5"1*' Al Muanni, h. 81.
t83r shalnli Al Etulclnd, no. 2190.
1832 5L1ri1i Al Efuklmri, no.2382.
1833 5L1ri1i Muslim, no. 1541.
1&  pi dalam naskah aslinya dicanfumkan: "Mendengar," sedangkan !/ang

dicanfumkan di sini dari naskah t, dan ifuldh yang benar sebagaimana di

dalam N Umm dan Al Badr Al Munir(6/586).
1835 Al hm@/Sal^
Lw MulrhaslarAl Muanni,h. 8L.
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kepada seorang lelaki dari sahabat Rasulullah $, bisa itu Zaid bin Tsabit

dan bisa juga yang lainya, 'Bagaimana ariyyah kalian ini?' Dia berkata,

'Fulan, fulan ...' dia menyebutkan nama sejumlah orang bufuh ..." Lalu

dia menyebutkannya. Asy-Syafi'i juga menyebutkannya di dalam lkhtilaf

N Hadits,L837 lalu berkata, iAr|ry h yang diberikan sebagai rukhshah

oleh Rasulullah $ adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Mahmud

bin lubaid, dia berkata, 'Aku tanyakan kepada Zaid bin Tsabit, aku

berkata, 'Bagaimana ariyyah kalian ini?"' lalu dia menyebutkan serupa

itu.

Disebutkan juga oleh Al Baihaqi di dalam Al Ma'vif2/r1838 6u6

fuy-Syafi'i secara mu'allaq juga (tanpa menyebutkan awal sanadnya).

Muhammad bin Daud mengingkarinya terhadap Asy-Syafi'i, lalu

hnu Suraij men5nnggah pengingloranryn ifu, namun fidak

menyebutkan sanadn3n. hnu Hazml8i!9 6oL1u, "Asy-S5rafi'i tidak

menyebutkan sarndnln, rnaka itu batal unfuk diiadikan sebagai hujjah."

Al MawardilS4o berkata, "Asy-Syafi'i fidak menyandarkannya,

karena dia menukilnya dari As-fuir."

Perhatian:

Syaik*r Al Muwaffaq mengatakan di dalam 41 17ufla4t setelah

mengemukakan hadits rni,"Muttafaq alaih." Ini kekeliruan darinya.

1837 lHifrlaf Al Haditsl<aryaAsySyafi'i beserta kotab Al Umm(8/8301.
t838 14u'ri1r7 As-Sunan w:a Al Atsar(4/3431.
tgze N Mutialla (g/ 4691.
1u0 4111u*1karya AI Mawardi (8/2751.
lut 411quyi17/641:
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1550-139361. Hadits: Bahwa Nabi $ memerintahkan

agar membatalkan 0ual beli buahr/tanaman) yang terserang

hama yang membinasakanqp.

y*16r8a2 dariy'abir. Dsebutkan di dalam lafazh f\t'Fl\lasa'i184il'

Bahwa Nabi $ mernbatalkan (iual beli btnVtanarnan) gnng terserang

hama 5rang membinasakanqp. laaa

1551-[39371. Hadits: Bahun seorang lelaki membeli

kurma, lalu terserang hama lpng membinasakann3a, lalu dia

meminta agar membatallnnn5Ta, n.unun (peniual) menolak

melakukannya. Kemudian dia menceritaan itu kepada Nabi

l, maka beliau pun bersabda, oDia menolak tnfuk
melalrukan kebailan' Lalu dia memberitahukan si penlual

itu mengenai apa lnng disebutlian oleh Nabi l-184s MaI{a

dia pun membolehlranqTa bagt si pembeli.

Aqrq/afi'i1846 dari Malik, dari Abu Ar-Riial, dari iburqn, lnitu
Amrah, menyenrpai itu saara muaL Al Baihaqil847 dari iahrr Haritsah

bin Abu Ar-Rijal, dari aphqn, dari Amrah, dari AiE/ah secara nnushuL

lalu dia mengatakan, "Haritsah dha'if." Hadits ini terdapat juga di

dalam Ash-Shahilntu]848 dari ialur Yahya bin Sa'id, dari Amrah, dari

Aiqph, secara ringkas.

1842 Shahili Musltm, no. 1554.
L843 Sunn A*Nasa'i, r'rc, - 4529.

'* Di dalam naskah g dicanfumkan: 'Memerintahkan unfuk membatalkan (iual

beli)yang terkena hama 5nng membinasakan," sedangkan png dicanturnkan

di sini sesrrai dengan apa yang terdapat di dalam riwalnt An-Nasa'i.
ls Di dalam naskah p disebutkan: "Diceritakan kepada Nabi."

tw Musnad As5nfiaf i,h. 145.
1847 fls^gunn Al Kubn (5/305).
1848 Shalnl\ Al Buklni, no.2705 dan Slnhih Muslim, no. 1557.
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Bab Mu'amalah Terhadap Hamba SahaSTa (Brdak)

.,lc trl*L6. ; :Ll* [rrr,rJ-\ ooY

L552-13g381, Hadits :'Barangsiap nwftwl hamba
shaSp tqtg memiliki harta---" al hadits-

Mutbfq alailfs4e dari hadits hnu (Imar.

139391. RiuaSnt Abu Daud185o dan lbnu tr,lqrrhrasr dari .L6r
menyerupai ifu.

Al Baihaqi dari hadits Ubadah bin AstFstramit serupa

Bab Perselisihan Kedua Belah PIt-k lpng
Berhansaksi

*h, *'o$t't:lr2r*, i.r ql- [t. t\J -roor
. )Uu;7r+;lti.et;tt'Ji'J/lt,1g$il',it*ul riti *t

1553-[40411. Hadits Ibnu Mas'ud: Bahura Nabi t
bersabda, -Jika drm orang yang beiual Mi fuvlisih, nnb
Irbim trug diterima dabh hlaimryTa Wiual, snqrbn
penbli Mtak mqnilih-"

t84e Slialnti At Buktad rc.2379 aan slniit ututi-,no- lS43-
tffi Sumn Aht Daud,no. 3435.
tsst 51u1ii1i 16nu Hibhn,p€mbatnsan tentang perbuatan baih no- 4gn-
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Asy-Syafi'il8sz 6uri 5u'i61853 bin Salim, dari Ibnu Juraij, dari

Isma'il bin Umayyah, dari Abdul Malik bin Umair, dari Abu Ubaidah bin

Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Abdullah bin Mas'ud datang luntuk

masalah seperti inillasc hh berkata, 'Aku datang kepada Nabi $, lalu

beliau memerintahkan agar si penjual1855 disumpah, kemudian memberi

pilihan kepada si pembeli, bila mau dia boleh niengambil, dan bila mau

dia boleh meninggalkan'."

Diriwayatkan juga oleh Ahmad1856 dari Asy-Syafi'i, serta An-

56ru'i1857 dan Ad-Daraqutlpil85s juga dari jalur Abu Ubaidah.

Ada keterputusan di dalam sanadnya yang diketahui dari

perbedaan perrdapat mereka mengenai kebenaran mendengamya Abu

Ubaidah dari aphnya. Ada perbedaan juga terhadap lsma'il bin

Umag4Bh, kenrudian terhadap Ibnu Jumij dalam menyebut nama

aphn5n Abdul Malik ini yang meriwayatkan dari Abu Ubaidah, png
ruura dia mengatakan, "Yahya bin Salim dari Isrna'il bin Urnayyrah:

Abdul lvfafk bin Urnair," sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'id bin

Salim. Di dalam riwapt An-Nasa'i dicantumkan: Abdul Malik bin Ubaid.

Ahmad dan Al Baitnqi1859 m*mjilrkan ini, dan ini zhahimya perkataan

AlBukhad.185o pqrl',uhihkan oleh Ibnu As-Sakan dan Al 11uLi-.1861

1852 1142'rifu1As.,Sunn waAlAb*, no. 3493:
tsss 1q740U.
1854 puri naskah ;., dan ifu juga dicantumkan di dalam riwayat Ahmad dan An-

Nasa'i.
1855 puri naskah p, dan ihr adalah riwayat Ahmad, sedangkan riwayat An-Nasa'i

tanpa ifu sebagaimana di dalam naskah asli ini. Berdasarkan ini fi Inya

dibaca: LiliLi-(bersumpah), dalam bentuk bina' lil fa'il (kalimat akti0.

L8!fi 14**4Al Innm Atunad(l/M61.
L857 SuEn An-Nasa,i, no. 4649.
rsse 5*ru, 4d-Damquthni (3 / 79-201.
185e At Ma\ihh(4/3171. ,
n36o AtTaikti Al Kabirl3/M7).
7861 41 7,4s"1udnk (5 / 451.
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Asy-Syaf i meriwalntkan di dalam At Mukhtashalsaz dari

sufi7an, dari Ibnu Ajlur,, dari Aun hnu AMillah bin utbah bin Mas'ud,

dari Ibnu Mas'ud, serupa itu, dengan lafazh judul bab. Di dalam

sanadnya ada keterpufusan.

Diriwalntkan juga oleh'Ad-Daraquthnil863 6uri jalur Al Qasim

bin Auurmhman bin Abdullah bin Mas'ud, dari a5nhnya, dari kakeknya.

D dalam sanadnya terdapat Isma'il bin Ayyasy, dari Musa bin

Uqbah.le

g.-.J;,$t i 'tr--r 
riL :y)u ,p: ,i;.[t . tY]- t o o t

.ta],w

1554-t40421. Redaksi: Dan dalam riwayat latn: " Jika

drc orang Wng benrcl beli furrulidh, mal<a keduanya

berutmph-"

Dalam riwayat lainryn disebutkan: "kdwnSm basumpah atau

saling mazgern balikan."

Riwa3nt gnng menyebutkan saling bersumpah diakui oleh fu-

Rafi'i di dalam At-Tadanib,'bahwa ihr sama sekali tidak disebutkan di

dalam htab,kitab hadits, akan teilapi itu terdapat di dalam kitab-kitab

fikih. Tampaknya dia mernalrsudkan Al Ghazali karena dia

menyebutkann5n di dalam N Wasith,rss dan dia mengikuti imamnya di

dalam AlAsalib.

nt62 Mukhbslar Al Muanni, h. {36.
n 63 Sirwt Ad-Damquthni l3/2l) -
1e MengiEaratkan lanahnf riwapt hnu A1ryasy dari selain orang-orirng Syam,

karena hnu Uqbah adalah orang Madinah.
Lu65 Al wasithlaryaAl Ghazali (3/2051.
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Adapun [riwayat yang menyebutkan saling mengembalikan]1865'

t4043]. Diriwayatkan oleh 1r4u1iL1467 dalam bentuk khabar yang

sampai kepadanya, dari Ibnu Mas'ud.

Diriwayatkan juga oleh Ahrnadr1858 At-Tirmi6'i1869 dan Ibnu

Maja[1820 dengan sanad yang terpufus.

Ath-Thabarani mengatakan di dalam N Kabiffll, "Muhammad

bin Hisyam AI Mustamli mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin

shalih mengabarkan kepada kami, Fudhail bin 'lyadh mengabarkan

kepada kami, Manshur mengabarkan kepada kami, dari lbrahim, dari

Alqamah, dari Abdullah, secara mar{u" 'Dua onng yang beriual beli,

jit{a kduanya bercelisih dalam iual beli, mal<a kduanya saling

mengembalikan."' Para pbrawinya tsiqah, namun ada perbedaan

terhadap Abdurrahman bin Shalih, dan aku kira dia Udak hafal itu,

karena AsfSSnfi'i [telafi]1872 menSntakan, bahwa jalur-ialur periwalntan

hadits ini dari lbnu Mas'ud tidak ada satu pun yang maushul.

Disebutkan iuga oleh Ad-Damquthni di dalam 'Ilalnyv7873 namun tidak

meningkatkan ialur ini.

1865 Dri dalam naskah aslinp dicanfumkan: "Perawinya Al Bazzar," sedangkan

png dicantumkan di sini dari naskah 9 dan r, dan ih'rlah yang benar'

1867 Al Muwaththa' 12/67 L\.
rf368 Musnad Al Imam Ahmad(L/466').
Lfr6g Sunar\ At-Tirmidzi, no. 7270, dan dia berkata, "lni hadits murcal. Aun bin

Auullah tidak pemah beriumpa dengan lbnu Mas'ud." Dia juga mengatakan,

"Hadits ini diriwayatkan juga dari Al Qasim bin AMurrahman, dari Ibnu

Mas'ud, dari Nabi $, dan itu juga mursal."

t87o g**n lbni Majah, no.2\86.
r87L Al Mu'iam At Kabir, no- 9987 .

1872 gidalam naskah , disebutkan (dengan lafazh): :rii ldan telah), sedangkan yang

dicantumkan di sini dari naskah p, dan itu lebih tepat'

LBz 3 llal Ad-Damquthni (5 /203-205).
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Ada jalur lainnya dalam riwalnt Abu Daud,1874 An-Nasa'i,1875

Al Hakim1876 dan Al BaihaqileTT dafi jalur Abdurmhman bin Qais bin

Muhammad bin Al Asy'ats, dari aphqn, dari kakeknya, dia berkata,

"Abdullah bin Mas'ud be*ata ..." lalu dia menyebutkan haditsnya. Al

11uLi-1878 menshahihkannln dari ialur ini, dan Al Baihaqi

menghasankannya.lr9

Ibnu AbJil Barrl88o berkata, "lni terpufus (sanadnya), hanya saja

ini asalnln ma4rhur di kalangan ulama, mereka menerimanlp, dan atas

ini mereka mernbangun banlnk cabang-cabangnya."

Ibnu Hazm menilainya cacat karena keterputr:san sanadnya,l881

lalu Abdul Haq mengikutin5n.l882 Son*1ur. Ibnu Al Qaththanlsee

menilainya cacat karena tidak diketahuiqn perihal AMurrahman beserta

ayahn5ra dan kakeknya.

Ada jalur lainrya grang diriualntkan oleh Ad-Daraquthnilssa 6uti

jalur Al Qasim bin Abdurrahrnan bin AHullah bin lvlas'ud, dari ayahnya,

dia berkata, 'Abdullah bin Mas'ud meniual sahh seorang tawanan di

antara para tawanan pemerintah dengan harga dr.ra puluh ribu. Yakni

kepada Al Asy'ats bin Qais..." hlu dia menyebutkan kisahnya dan

haditsnya. Para perawinya Hqah, harya saja mendengamya

AMun:ahman dari alnhnln dip€rs€[sittkan.

L874 S** 4bu Daud, no. 3511.
L875 Sunn An-Naf i, no. 4648-
187 6 7q*7u4,r1, Al Haldn (2/451 -
1877 4"-gurm Al Kubn (S/ggzl.
rcza 4114*6dnk(z/4s1.
L87e 4"-g*-r, Al Kubn l\/ggZl_
reeo At-Ta mhid 124/2921.
Leet 41 p4u1o6 (S13,66;1.
t882 41 1Y7*n Al Wtstlm, 3/270.
t883 nro-r 41 Wahn m Al llnm(3/52*5261.
1884 5*n 4d-Dataqutlni, 3/21-
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:^:iary ,..t{;!t',-;l*t ,y,t:: ,p: ,i9 [t. t t]-\ ooo

t;:r; q*t.&...l't ,'l".:;i

1555-140441. Redaksi: Dalam riwayat lain disebutkan:

"Jika dua orang yang beriual beli berselisih, sementara

barangnya ada, namun tidak seorzrng pun dari keduanya

Wng mempunyai bukti, mal<a hendaHah keduanya

bersunpah."

Diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad. di dalam zSndat N
Musnad*s dari jalur Al Qasimlas6 bin Abdunahman, dari kakeknya.

Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabamni1887 d61 Ad-Darimi1888 6*i 161u1

ini, [alu dia mengatakan11889, "Dari Al Qasim, dari ayahnya, dari hnu

Mas',ud." Kalimat ini: "semenbm fumngn5n ada'diriwa5ratkan sendirian

oleh Ibnu Abu [-aila, yaitu Muhamrnad bin Abdurrahman Al Faqih, dia

dha if dan hafalannYa buruk.

Adapun kalimat "Maka kduanSn ," fidak terdapat di

dalam riwayat seorang pun dari mereka, tapi yang terdapat di dalam

riwayat mereka adalah: oMaka Hai*r890 5nng diterima adalah klaimng

penjual, ataulkduantn mengembalilarlTser iual beli itu'"

1885 114*nu4 Al Imam Ahmad, l/M6-
rw lQ/qoa-
rw AlMu'jamAllGbir no. 10365.
1888 5*un 4d-Darimi, no. 2549.
1889 pn6 naskah g dan r.

1s9o pi dalam naskah aslinya dan naskah r dicantumkan.(dengan lafazh): S:tir1@an

Haim\,sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah P'

1891 pi dalam naskah aslinya dan naskah r dicantumkan (dengan lafazh): 0lrr-r-,

sedangkan yang dicantumkan ini lebih tepat'
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[Babltegz Pesanan (As-Salml

,,)W !nr;t,$rbf :u,ti' i; *
tlo I:4t [t. to]-\ oor

&:.hf jt;:" gtrsl
1556-[40451. Redalai: Dari Ibnu Abbas: Bahwa yang

dimalrsud oleh firman Allah Ta'rla, "Apabila kamu
bermu'analah frdak *cari, tunai unfuk wakfu Wng
ditentul<an,' (Qs. Al Baqarah t2l: 2821adalah pesanan (As-
Salni.

Asy-Syafi'i1893, Ath-Thabaraniras4 Al 11uL1*1895 dan Al
Bailnqi1896 dari jalur Qatadah, dari Abu Hassan AI A'rai, dari Ibnu
Abbas, dia berkata, 'Aku bersaksi, bahwa pesanan yang dijamin hi.ggu
waktu yafig ditentukan terrnasuk 1ang A[ah 1-1u11*r-,18e7 di dalam [Al
Kitablrasa, dan Allah mengizinkannya. Allah Ta'ala berfirman, ,Hai

omng-omng Snng beriman, apbila l<anu bqnu'amalah tidak sean
tunai untuk wnkfu Sang ditmtulan...' al aa3ah."

Al Bukharilg mencanfumlonrryp secara mu'allaq, dan ifu
dijelaskan di dalam Tqhliq At-Ta'lg.rw

1892 Di dalam naskah astin5ra dan nasloh r dicanfumkan "Kitab", sedangkan yang

dicanfumkan di sini dari naskah p, dan itu 1nng lebih sesuai.
78e3 41U*-(g/93-94I
lsea 4114u'.7r- Al IGba, no. 12903.
Lses 14*64,u1* At Hakim (2/2861 -
t8e6 As-Suvan Al Kubm (5/18-tg)-
1897 pi dalam naskah p dicantumkan (dengan lahzh): &f (mengharalkanngra).
1898 pi dalam naskah aslinSn dicantr.tnrlon (dengan hfaz.h): ,-{6 6itab-Nya),

sedangkan yang dicanfumkan di slni dari naskah 3 dan r.
t899 Shahih Al Bukhad, kitab Jual beli, bab pesarnn hingga waktu png

ditentukan.
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$- "l-!t{'\t [t. t.r]-\ oov

,oti-ttr,JG c): ,}fu4 ,iilt /t e'o;e e: --+'tr

.?rb fi jy \ *r ilrr,9f ,f 64';Ll u,it'
1557-1404061. Hadits: Bahwa beliau * datang ke

Madinah, sementara mereka biasa memesan kurma untuk

masa setahun dan dua tahun. Atau mungkin dia

mengatakan: dan tiga tahun. Maka beliau bersabda,

'Banngsiap memefin (*suafu), maka hendaHah dia

memeerr(ryd dalam tal<ann wng diketahui dan tirnbangan

Wng dikebhui serta iansl@ waktu Wng ditentulan''

AslrEfafi,ileol d6ri Ibnu Uyainah, dari Abdullah bin Katsir, dari

Abu Al Minhal, dari Ibnu Abbas. lafazhnya: Kurma setahun dan dua

tahun, atau mtrngkin dia mengatakan, dua tahun dan tija tahun'

Mutbkq u1ui1]nz dari hadits Sufr7an,

1558-140471. Hadits: Bahwa. beliau membeli dari

seorang yahudi hingga berkelapangan'

At-Tirmidzi19o3, An-N*u'i1904 dan Al 11u1*i*1905 dari hadits

Ikrimah, dad Aisvah. Di dalamnya terdapat kisah. Al Hakim berkata,

"shahih menunrt syarat Al Bukhari'"1906

tw Taghiq AbTa liq (3/27 6l -

teot Musnad Astrsg{i'i, h. 139.
t9m2 Shalnh At Bukhari, no.2240 dan Shahih Muslim, no' 127 '

t9o3 5**r4t-Tirmidzi, no. 1213.
lw Sumn A*Nasa'i, no. 4628-
7eo5 74*114*1, N Hakim (2/23-24\.

'!-tdr.
dt-p $t :&-/-
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t40481. Diriwayatkan juga oleh 61rr"udreo7 dari firlur Ar-Rabi,
bin Anas, dari Anas bin Malik, dengan sanad dhaif,

Abu Hatim1908 6"rLu1u, "lht munkar." Dan ifu terdapat di italam
riwayat Ath-Thabarani di dalam Al Au t$erD dari ialur Astrim Al
Ahwal, dari Anas.

Perhatian

Ibnu Al Mundzir menilai cacatrlra apa lrang dinuht oleh lbnu
fuh-shabbagh di dalam Asy-swnil pada hadib Aistah karena Harami
bin umarah, dan dia berkata, "sesungguhnln dia meriuayatkann-ya dari
syu'bah." Padahal Ahmad telah mengahkan mengenainya, bahwa dia
shaduq (jujur), hanya saja ada kelengahan padanya.

hntr Al M,ndzir berkata, "Dan ini &dak dtmubb,a6, rnaka aku
khawatir ini termasuk di antara kelengahannSa." Sdesai.

sebenamya ini termasuk di antara kelengahan Fng rnenirainF
cacat, karena Harami tidak meriwayatkannSn sendirian, bahkan karni
tidak menganggapnya dari [riwayabry611910, hpi diriu4latlon oleh
Syu'bah dari a5ahnya, Umarah, dari lkrirnah, sernerrtar:a Hanrni saat ifu
hadir di dalam majlis tersebut.

1906 pi dalam naskah aslinya dicanfumkan: "yang shatrih m€runt ry.arat AI
Bukhari." Ini salah, dan 5nng benar adalah yang terdapat d dabm naskah ;
dan r.

LeoT Musnad Al Imam Ahmad (S/24g1.
1eo8 '11u116ni Abi Hatim,l/977.
L9@ Al Mu'jam Al Ausath, no- l4T 6.
1910 p1 dalam naskah aslinp dicanfumkan (dengan [ahztr], 'riwalat*irrayatnya,,,

sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah p dan r- Lain dari itu di
dalam naskah j dicantumkan (dengan lafazh): "Dan alar tihk nrenganggap,,'
dalam bentuk ungkapan orang pertama (mubtalinl.
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Demikian yang dijelaskan oleh At-Tirmidzi dan AlBaihaqi'

' Hadits Abdullah bin Umar: 'Rasulullah &
memerintahkanku unfuk membelikannp seekor unta dengan

harga dua ekor unta secara tempo -.-

Dikeluarkan oleh Abu Daud, dan ini telah dikemukakan di dalam

pembahasan tentang riba.

L559-140491. Hadits Ibnu umar: Bahwa dia membeli

seekor tunggangan seharga empat ekor unta yang akan

dibaSnrkan kepada pemiliknya di Ar-Rabdzah'

Al 3,rL1ruti1911 mengemulmkannla secam mu allaq'

Diriwaptkan juga oleh Malik di dalam Al Muw,athttn '1e12 6ri 11u6"

dari hnu Umar, dan begfltu iuga AErS]Efi'i dari Malik'

Perhatiarrz

Diriwayatkan dari Ibnu Umar apa yang bertentangan dengan ini.

t405ol. Diriwayatkan oleh AbdunazzaqleT3 dari Ma'mar, dari

Ibnu Thawus, dari ayahnya: Bahwa ia bertanya kepada hnu umar

tentang membeli seekor unta dengan harga dua ekor unta, maka dia

tidak menyukainYa.

l4951l. Diriwayatkan juga oleh lbnu Abu Syaiba5le14 dari Ibnu

Abu Zaidah, dari Ibnu Aun, dari Ibnu Sirtn:

tert 56r1ri1i Al Bukhari, kitab Jual beli, bab Menjual budak dan hewan dengan

heunn secarct temPo.
rel2 41h4r*uththa' Al lmam Malik(2/6521.
LgLg MusharuTaf Abdirnzzaq, no. 14140'
7914 &4*lrunnutlbnu Abu Sjaibh.
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"Aku katakan kepada hnu Umar, '(Elagaimana jtral beli) seekor

unta dengan harga dm elror unta secara ternpo?' Temyata dia tidak

menyukainga."

Pen-singkronanngra, bahura dia merrandang bolehnya hal ifu,

dan jika ifu makruh, rnaka itu adalah rnalmrh bnzill (mendekati boleh),

bulon rrnlruh bfutu(marddtat hararn).

140521. Al Llaldmlels dan Ad-DaraquthniteT6lTetT

meriwa3ntkan dari hadits hnu Abbas: Elahura Nabi S melamng
p€rnesanan heu,an. D.dalarn sanadqn tardapat Ishaq bin Ibmhim Ibnu

;6ri1918, dia dinilai l€rnah oleh hnu 11i55r..re1e

JI f6.'or.b f*. L6.fi ,irp ,\* [r. or]-\ or.

.s;f

156Ct40531. Hadits Ali: Bahua dia menjuat seekor
unta dengan harga dtra ekor urrh secara tempo.

Malik di dalam Al Muwthtln '1e20 6ari Shalih, dari Al Hasan bin

Muhamrnad bin Ali, dari A[. Ada keterputumn (rnata rantai sanadryn)di
antara Al Hasan dan Ali.

Driwayatkan juga darinya riwayat png bertentangan dengan ini:

rels 74*1u4,u1, Al Hal&r, (2/5n.
ter6 S**, 4d-Daryuttni Bn l).
t9l7 lQ/4O31. Di dahm anotasi naskah aslinp dicanh:mkan sebagai berikut:

"Telah sampai seoaria mupbtah pada naskah yang dibacakan kepada
pengarang. Di dalamqra terdapat tambahan-tambahan dengan tulisan sendiri

5rang disertakan, dan penyertaan ifu b€nar."
1918 yu11u'1r1ruo bin Ibrahim Aft-Thabari, sebagairnarn yangdi-njittkan oleh lbnu

Hajar di dalam,4hLinn $n 4/;1.
1ele 6L. Kibb Al iutaiuhin (l/lSZ).
Le20 4114u*rththa' N Imanz Matik(2/6521.
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t40541. Abdurrazzaqt9zT meriwayatkan dari jalur lbnu Al

Musayyib, dari Ali: Bahwa dia tidak menyukai seekor unta dibayar

dengan dua ekor unta secara tempo.

Ibnu Abu Syaibah juga meriwayatkan serupa itu darinya.

1561-[40551. Hadits: Bahwa Anas mengadakan

mukatabah (perjaniiarr merdeka dengan membayar

tebusannya) dengan seorang budakn3;a dengan harta

tertentu. Lalu budak ifu datang membawakan harta ifu
namun Anas tidak menerimanya, maka budak ifu menemui

lJmar, lalu dia mengambilnya dariryTa dan menempatkann5Ta

di Baitut Md.

Atsar ini disebutkan oletr Aqr$nfi'i di dalarn Al Umr]922 tanpa

sarad.

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqilez3 6ari jalur Anas bin Sirin,

dari ayahnya, dia berkata, ",Anas rnengadakan mul<atabah denganku

dengan harga dia puluh ribu dirham. Sementam aku termasuk yang ikut

menaklukkan Tustar, maka aku pun mernbeli budak, lalu aku

memperoleh unfung dalam hal itu. lalu aku menemui Anas dengan

mernbawakan tebusanku ..." lalu dia menyebutkannya. [Al Bukharilgz+

mencantumkannya secara mu allaqdan ringkas1.7925

l92l 14*6r**7 4bditnzzaq, no. 14143.
7e22 41U**(8/621.
re23 4"^5*u, N Kubn (10/334).
1924 pu6u bab Dosa orang yang menuduh budaknya, dan bab Budak mukatab dan

bintang-bintangnya di setiap tahun ...
1925 Apa yang di antara dua tanda kurung siku ini dari naskah 9.
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Bab Pinjaman (Qardhl

j/iJt *t *a ht J. fr ,Ll- [r.or]-r orv

.il( 
";ttK.

1562-140561. Hadits: Bahwa beliau I meminiam unta
kecil dan mengembalikan unta besar-

' tafazh ini mengikufi Al Ghazli di dalam Al Wanfirr%, dan dia

mengikuti AI Imam di dalam An-Nihagh, dan dia menambahkan,
"sesunggulrrya ini shahih. "

l4057l. Yang terdapat di dalam Ash-1lnhilatde27, dari Abu
Hurairah: "Seorang lelaki mernpuryni piutang pada Rasrlulhh *, lulu

dia menagih beliau dengan cara l<asar sehingga pam sahabat hendak
memukulingra, maka beliau bercabda, '%unguhnga pnllik piubng ifu
bqhak mangabkan apa fila.' I-alu beliau b€rsabda keeada mereka
(para sahabat), 'Belikanlah untulmSa seekor utb lafu fuikanlah

' Kemudian mereka b€rkata, 'Kami tidak mendapatkan
kecuali unta yang lebih baik dari untanya.' Beliau b€rsabda, 'I{alau

bqitu belilah itu lalu berikanlah kepdarya. karan
termasuk oreng 5ang terbft di anam l<alian abu s&ik-bik l<alian

adalah 5ang paling baik dalam melunasi hubngnSa."

14058]. Muslimlez8 ,rsriu/6yatkan dari Abu Rafi': Bahwa Nabi

$ meminjam seekor unta kecil dari seomng lelah, lalu datang kepada
beliau unta-unta zakat, maka beliau pun mernerintatrkan Abtr Rafi' agar
memberikan kepada lelaki ifu unta kecilnya. Tapi kernudim Abu Rafi'
kenrbali lalu berkata, "Aku tidak menernukan di antara r-urta-unta ifu

1e26 4l Wasith(3/4521.
Le27 Shaliih Al Bukhari, no. 2305 dan Shahih Muslim,no. 1601.
te28 Shahili Muskm, no. 1600.
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kecuali unta agak besar." Maka beliau pun memerintahkannya agar

memberikan itu kepadanya ... al hadits.

Ar-Rafi'i juga menyebutkannya nanti.

Perhatian:

]ljr udutut unta kecil. '€qjr, dengan ?rh* pada ma, adalah

unta yang telah berusia enam tahun. Sedangkan Ji$t adalah unta yang

telah berusia delapan tahun dan memasuki tahun kesembilan. Maka

tampaklah bahwa mereka tidak mengemukakan hadits ini dengan

lafazhnya dan tidak pula dengan maknanya'

l4059l. An-Nasa'i1929 6*, N hzzar meriwayatkan dari hadits

Al 'lrbadh bin sarilrah, dia b6kata, "Aku menjual seekor unta kecil

kepada Nabi $, lalu aku menernui beliau unhrk menagihqn, lalu aku

berkata, 'Balprlah harta trnta kecilku.' Beliau ber*bdn,'.4ku

frdak akan manba3armu kemli dazgan unta wggulan.' lalu beliau

memanggilku dan membaSnrku dengan lebih baik. Kemudian datang

seorang baduy lalu berkata, 'Bayarlah kepadaku unta kecilku.' Maka

beliau pun mernbayamya dengan unta deuasa ..." al hadits.

1563-t40601. Hadits: Bahwa Nabi C melarang

peminjaman yang melahirkan bunga.

Dalam riwayat lain disebutkan: "Setiap piniaman Wng

melahirkan bunga, maka itu adalah riba."

Umar.bin Badr mengatakan di dalam Al Mughni, "Tidak ada

riwayat yang shahih dalam masalah ini."

1929 sunn An-Nasa'i, no. 21619.
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Sementam Imam Al Hammain mengatakan , "lrrt shahih." Lalu

diikuti oleh Al 61'r*u5.1e3o Diriwayatkan juga oleh Al Harits bin Abu

Salamah di dalam Musnadru1a1931 6uri hadits Aii dengan lafazh yang

periama. Di dalam sanadn5ra terdapat Sawwar bin Mush'ab, dia matruk

(riwayatnln ditinggalkan).

[40611. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi di dalam' At
114u'ri1u1]932 dar,i Fudhalah bin Ubaid s@ara mauquf, dengan lafazh:

"setiap pinjaman yang melahbkan bunga, nnka ifu adalah safu safu

bentuk ifu."

14062-40651. Diu juga meriwaptkanngn di dalam ,4s-Sunan Al
KubrdleSs dari hnu Mas'ud, Ubay bin Ka'b, Abdullah bin Salam dan

hnu Abbas, secara mauqu{fia mereka.

' Hadits Abdutlah bin Amr: 'Nabi C
memerintahkanku agar mempersiapkan pasukan, lalu aku

kehabimn unta, maka beliau memerintahkanku agar aku
mengambil seekor unta dengan pembayaran dua ekor unta
seoara tempo."

Telah dikemukakan di dalam pernbatrasan tentang riba.

' Hadits:'sebaik-baik l<alian adatah sebaik-baik l<alian

dalam membtrar hutang.-

Baru dikemukakan dari hadits Abu Hurairah.lgil

Leso 41 Wasifr, karyaAl Ghazali, (3/4531.
Le3t 6,4i*t Al hhib, no. 437 .

1932 74r'ri121,4e"5um vn Al Abarl4/3911.
te33 4"5**, Al Kubm l5/3F;9-3501.
rea/L le/4041.
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' Hadits: Bahwa beliau S melarang menyatukan

piniaman dengan peniualan.
'Al 

Baihaqi dan yang lainnya dari hadits Amr bin Syu'aib, dari

ayahnya, dari kakeknya. Dan itu telah dikernukakan.

1564-140661. Redaksi: (Beliau) melarang peminiaman

!/ang berupa budak.

Tampaknya dia mengikuti Imam Al Haramain, karena dia

mengatakan demikian, bahkan dengan tambahan: "Sesungguhnya ifu

shahih dari mereka."

Sedangkan Al Ghazali di dalam At Wasitfie3s -*r*6arkann5a
kepada para sahabat. Adapun hnu Hazrn1936 -*nu1u1*,,, "Mengenai

ini kami frdak mengetahui asal hadits ini baik dari safu kitab maupun

riwaSnt yang shahih, dan tidak pula riuapt Snng cacat, bahkan tidak

pula dari perkataan sahabat, dan tidak pula dari ijma' dan tidak pula

qi5as."

1e3s Al Wasithkarya AlGhazali (3/4521-
Le36 Al Mutnlta(8/821.
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,Yjt-.y
KITAB RAHN(GADAT)

br: ,y, *i y.b, ,b'8,L1- [r.rr] -roro
i+"trL:; ie\t: *, ;ah, & *t ,5y.,'c,6i ,lrt:r*- u

156ff40661. Hadits: Bahwa beliau g menggadaikan
baiu perisairyra kepada seor.urg yrahudi, lalu Rasulullah g
wafat sementara baju perisairya masih tergadai padanp.

Mutbfq uluilrtesT dari hadits Aist/ah.

14067} Riwayat Al f,ukharile38 dari Anas, dia berkata,

"Rasulullah # menggadaikan sebuah baju perisai miliknya kepada

seorang 5nhudi di Madinah ketika beliau mengutang gandum darinya

unfuk keluargan3n."

t40681. Ahmadle3e dan 61-11r*16ri1ea0 dan dia

menshahihkannya, setrta An-Nasa'i1e4l 6* Ibnu MajahDaz 6uri hadits

Ibnu Abbas

L937 Shalfli Al Elukhari, no.2068 dan Shahih Muslim, no. 1603.
Le38 56u1ii1i 41 Ehirlmri, no. 2069.
re3e 74*nu4 Al Imam Ahmad, L/236,300-301, 361.
L94o 5ar7* At-Titmidd, no.1274.
l94l g** 4,r-Na,,.i, no. 465.
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Penulis Al lqtinfig€ berkata, "ltu sesuai dengan syarat Al

Bukharii'

Perhatian:

Nama orang yahudi tersebut adalah Abu AsySyahm Azh-

Zhatart.

t4069l. Diriwaptkan juga oleh fisy$y6ft'11e44 dan Al

Baitnqilg/ls dari jalur Ja'far bin Muhammad, dari ayahnyn, secam

mual.

Dalam perkatan Imam Al Hararnain disebutkan, bahwa oftrng

tersebut adalah Abu Syahmah, n€rrRlrn itu keliru.

{' X" * :t J;.,'.9,4::lr; u.l - r :.r-. .
.Y :Ju f:ie';.!Jt irfi *t

1566-140701. Hadits Anas: 'Rasulullah flt ditanyra,

'Bolehkah kami menjadikan khamr menjadi cuka?' Beliau
menjawab, 'Tidak.'"

Y*1irn19'16 dari haditsnya.

te42 Sunan lbni Majah, no. 3439.
L/t3 ll lqtinhkarp lbnu Daqiq Al 'ld, h. 378.
te44 74**4 Al Imam,*y-9yftr; h . 139, lzt8, 151.
reas As.1unan Al Kubn (6/361i.
tw Shahih Muslim, no. 1983.
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* :t J\JL",ALL,J lf ,Ly .[t.vr] -t orv

dr;fvf ,jti ,q.rrl,j6 r {i-1.3F qy:,lui;*,:;v\"
.v ,ju r

L557-1407U. Hadits: Bahwa Abu Thalhah bertaqla
kepada Rasulullah $, dia berkata, 'Aku mempunyai ban3pk

khamer milik anak-anak yatim." Beliau bersaMa,
"Tumpahlanlah (buanglah)." Dia berkata,'Apa tidak

sebaiknSp aku menjadikannya cuka?' Beliau menjawab,

'Tidak."
le47Ahnadte,t8, Abu pur6194e dan At-Tirmid2ileso dari hadits

Anas.

t4o72l. Diriwayatkan juga dari hadits Anas, dari Abu

Thalhah.lesl Asaln!/a terdapat di dalam riwa5rat Nluslim.1952

Perhatian:

140731. Al Baihaqil9s3 msrivr6yatkan dari hadits Jabir secara

marfu': "Perzghuni runah frdak lterluputt<arltgil tauk-lauk Wng

19a7 pq dalam naskah p dan s dicanttrmkan: "Dan Ahmad" dengan tambahan

"dan," sedangkan konteksnp menutut pembuangannya, sebagaimana di

dalam naskah aslinya.
1e48 74**4 Al Imam Ahmadlg/119,180, 260).
1949 Sunan Abu Daud, no. 3675.
t95o S*un 4t-Timridd, no. 1293.
1951 S"6unuimana riwa}rat At-Tirmidzi di bagian yang sebelumnya.
1952 y3i1u hadits yang telah dikemukakan sebelumnya.
1953 4t S*ro Al Kubn (6/81, dan dia berlata, "Hadib lemah."
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mengandung cul<a, dan sebikiaik cuka lalian adalah cuka khamer

kalian."

Di dalam sandn5n terdapat Al Mughirah bin Ziyad, dia suka

mengernqkakan riwayat-rir,ya57at munl<ar (riwayat yang bertentangan

dengan riwayat oftlng tsigatlt, narnun juga dinilai tsiqah. Perawi yang

meriwayatkan darinya adalah Hasan bin Qutaibah. Ad-Darquthni1gss

mengatakan, " Dia ma fu k (nwar1artya ditinggalkan). "

Ash-shaghani men5ntakan, bahwa ini palsu, dan saya

mengiliutiryn. Ibnu Al Jauzi mengatakan di dalam At-fahqidgs5, "Tidak

ada asalnya." Al Baihaqi1957 6oL1u, "Orang-orang Hriaz menyebut

cuka anggur dengan sebutan q*a khamer."

,s!t ,P, ,6-i';3& r'1 l-t;';fu.[t .vt] -t or,r

.'^{rr ^{f;
1568-t40741. Hadits: " Birntang tunggargan bleh

dthnsgangl jika digdaflran, dan bgi Wrg menungganginSn

han s menaryXyng naflahnyn.'

Al 3uL1-i1e58 dari hadits AErSln'bi, dari Abu Hurairah,

dengan ini dan lebih lengkap dari ini. lafazhryn, "Binatang funggangan

bole,h ditunggangi dangan mqalgpng biagnia bila digadaikan, dan

sttsu binabng bleh diminum dazgpn mqanggung biaSnn5n bila

1954 p1 datam naskah aslinya dicantumkan dengan lafazh: :-itl lmemrbutuhkar),

dengan mendahulukan rba', sedangkan lrang dicantumkan di sini dari naskah

g dan , serb Sunan Al Bailnqi.
re55 7ni1r1i 6un154u4 Q /4cl5l.
L9% 7u1rg 41iu4i1s AbTa'liq,l/Lll. Redalrsin5n: "Tidak dikenal."
te57 45r., Al Kubm (6/fi1.
tw shahih Al Bukhari, no- 2517,2512.
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di,gdaikan, dan onng Wng menunggangi dan meminum (susun5n)

harus menanggang biayanya." Diriwayatkan juga oleh Abu pur61959

dengan lafazh: " dipaalf' sebagai pengganti lafazh: " diminltm."

i1F:t-';; ,]1St ,Ly.It .vo] - r orr

, 1569-t40751. Hadits: " (Binatang) Wng digadailan

boteh ditunggangi dan dipenh (susunya)."

Ad-Daraquthnile6o 6* Al Hakimle5r dari jalur Al A'masy, dari

Abu Shalih, dari Abu Hr.raimh, dan dinilai cacat karena mauquf. lbnu

Abu Hatim1962 5o1-1u, "Ayahku mengatakan, "Pemah mqmarfu''

kannya; kemudian setelah itu fidak lag memarfuLkannya." Ad-

Daraquthni kemudian Al Baihaqi lebih memTlibkan riwayatrya orang

yarng me mauqufl<awtya daripada yarry me marfu lkannya, yaifu riwayat

AsySyafi'i, dari Sufuan, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu

Hr-uairah.

.4)4 '"-!L 'i ,1r2r1 u ,;11 5:; | [t . v'r] - \ ov.

1570-140761. Haditsz uBanng gadaian frdak hilang dari

onang yang telah menggadailannSn, Iarena keuntungart

baginya dan kerugian pun untulmyn.'

l%9 5**r 4ht Daud, no. 3526. Abu Daud berkata, "Menunrt kami, lni shahih."
te6o S** 4d-Danguthnl (3/341.
te6t 74*1u4ob Al Hakim (2/58).
te62 '111116ni Abu Hatim(1/3741.

llo'.
.4,JP
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hnu Hibban di dalam VJtab Shahitrnya1953, Ad-Daraquthni,1964

Al Hakim1965 dan Al Baihaqile66 64.i jalur Ziyad bin Sa'd, dari Az-Zuhri,

dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, secam marfu': "Ehrang

gadaian tidak hilang (dari pmtitilmw), karqta kanntungan baging dan

kqtgian pun unfulmyn."

Diriwayratkan oleh oleh

Rasyid, d;ri Az-Zuhri.

Diriwaptkan oleh oleh

secara nnushuljuga,

Diriwayratkan juga oleh Al Auza'i, Yunus dan hnu Dzi'b, dari

Az-Zvhi, dari Sa'id, s@ara mutsL Diritmsratlon iuga oleh Aqr

Srfi'ilgzo dari hnu Abu Fudaik dan lbnu Abu q/aibatt,re7l 6ri Waki'

dan Abdrtnazzaq,LgTZ dari Ats-Tsauri, serntranla dari lbnu Abu

[Dzi'b]1e73 juga. tafazhqn: "hnng gpdaian frdak hilang dad

panilitm5a 5ang tetah mazggadailtannSa, karena keuntungan bsint/u

dan kantgian pun untulm3a."

t%t Shrlriti 15ri Hibbn,pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5934-
r%4 Srrun 4d-Damquthni, (3 /321.
Le65 74*66v1; Al Haldm, (2/5U.
t966 4"^5*-, Al Kubn,16/391.
1967 SwHl lbni Majah, no. 2441.
Le68 74u"7r4*7 Al Hakim,2/5L-52.
tsss la/401l.
L970 Mwnad AqTSSnfi'i, h. 148.
reTt 14*6r*-1 lbni Abu $aibah (4/5251.
te72 74*6u..'.14 no. 15034.
1973 Kesalahan fulisan pada naskah asliryn lEng mencantumkan: Dzhu'ib,

sedangkan pembefulannya dari naskah 3 dan r.

Ibnu Majahle67 ds6 jalur Ishaq bin

Al Hakimle58 d66 jalur Az-Zuhrillre
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Asy-Syaf ir974 berkata, "'^-ii, yakni tambahannya

(ketrntungannya), dan Uj yakni kerusakannya (kerugiannya)." Abu

pur6,1975 N hzzar, Ad-Daraquthni1975 datl Ibnu Al Qaththanlgzz

menshaihkan mursalnya. Ada jalur-jalur periwayatan lainnya yang

Diriwayatkan oleh Ad-Daraquth61e78 dan Al BaihaqileTs yang

kesemuanya dha if.

Ibnu Hazrnl98o 6eri*uruLr, dari jalur Qasim bin Ashbagh:

Muhammad bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Yahya bin Abu

Thalib Al Anthaki dan yang lainqn dari orang-omng ltsi'q21fsat

mengabarkan kepada kami, Nashr bin Ashim Al Anthaki mengabarkan

kepada kami, Syababah mengabarkan kepada kami dari Warqa', dari

hnu Dzi'b, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musa5ryib dan Abu Salamah

bin Abdurrahrnan, dari Abu Hurairah, dia berkata,

u> *t,iJL{ ,&:., d.,},:; ,e\t *l
"Rasulullah S bersabda,'Ehnng gadaian frdak hilang. hrang

gadaian itu milik orang Wng menggadail<anrya, keuntunganryn fuStntn

dan kerugiannSa juga untulm5a.'"

Ibnu Hazm berkata, "lni sanad yang hasan."

te74 tr'4**4 Al Iman,AqrSpfi'l h. 14ti.
1975 114u*"i1Abu Daud, no. l7FAz-Zahrani.
tez 6 n4 44-pu-*6ry (9 /168).
1e77 Ulr. &gn Al Wahrn wa Al lhatn(5/8*90,43L)-
1e7 8 Sr*u, 4d-Damquthni (3 / 32-331.
teTe 4"^5*"n Al lfubm, (6/39401.
Leso 41 74r1n11u (8/991.
1981 Dt dalam naskah aslinln dicanfumkan "ahli fikih," sedangkan yang

dicantumkan di sini dari naskah 3 dan ,.
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Aku katakan: .Diriwa5ntkan oleh Ad-Daraquthni1982 dati ialur

Abdullah bin Nashr1e83 Al Ashamm Al Anthaki, dari Syababah, dengan

ini.

Dishahihkan oleh AMul Haq.lea+ Abdullah bin Nashr

meriwayatkan banyak hadits munhr, telah disebutkan oleh Ibnu

66i.1985 Tampak bahwa kalimat di dalam riwa5nt hnu Hazm: "Nashr

bin fuhim" adalah keliru, karena dia adalah AMullah bin Nashr Al

fuhamm, di situ rontok tulisan Auullah dan Al Ashamm dan ganti

dengan Ashim

Ibnu AMil Barrles dan Abdul Haql9az menshahihkan maushul.

nya.

Kalimat: "kanntutgann5n bginta dan kantgianng iuga

untulm3a'' menunrt suafu pendapat bahwa ini sisipan dari perkataan

hnu Al Musa5yib, silakan paiksa ialur-jalumya

Ibnu Abdil Ban1988 5o1r.1u, "Para perawi berbeda pendapat

mengenai stafus mar{u' dan mar{u.n}n lafazh ini. Ibnu Abu Dzirb,

Ma'mar dan yang lainnya memarfu'-l<awrya padahal mereka

meriwayatkan haditsngra secara murql dagan perbedaan terhadap Ibnu

Abu Dzi'b, sementam ynng lainnya menganggapnya mauquf. lbnu

Wahb meriwayatkan hadits ini dan menilainya ia$d, serta menjelaskan

bahwa kalimat ini dari perkataan Sa'id bin AlMusa5ryib."

ret32 Sunn Ad-Danquthni (3 /331.
1983 pi dalam naskah aslingn dicanfumkan: "Nashr bin Al Ashamm", sedangkan

yang dicanhrmkan di sini dari naskah l dan ,, dan itulah grang benar.

lege Al Ahkam Al Wustha (3/2791.
ress 41 11u.i1 (4 / 230-2311.
Le86 41-7u.1y4 16 / 4ZTl.
re87 Al Ahkam Al Wustha, (g/ZZ9l.
t9e€ 41-7r.1ri4, (6,4261.
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Abu Daud mengatakan di dalam N Marasil,lg8e bahwa kalimat

"KeunfungannSa bagin5n dan kerugiannya iuga unfukryni' dari

perkataan Sa'id Ibnu Al Musayryib yang dinukil oleh Az-Zuhri darinya.

Abdurrazzaql99o 6"tLu1u, "Ma'mar mengabarkan kepada kami,

dari Ibnu Al Musagryib, bahwa Rasulullah $ bersabda,'Barang gadaian

tidak hilang dari omng Snng mmggadaikannya.'

Aku katakan kepada Az-Zvhrt,'Bagaimana menurutmu tentang

sabda Nabi $, 'furang gadaian tidak hilang...' apakah itu artinya:

seeorang mengatakan, 'Jika aku tidak mengembalikan hartamu, maka

barang gadaian ifu menjadi milikmu?' Dia menjawab, 'Ya.'" Ma'mar

berkata, "Kemudian sampai kepadaku darinya, bahwa dia berkata, 'Jika

barang itu rusak, maka hak orang itu fidak hilang, akan tetapi

ditanggung oteh orang yang menggadaikan itu. Kanntungannya bagrryn

dan kenrgiannya juga unhrknln'."

1571. Perkataan penulis: Diriwa5ptkan, bahwa Atha'

bin Abu Rabah membolehkan menggauli budak perempuan

yang digadaikan dengan seizin pemiliknya.

t40781. Abdurrazzzaql99l 6"tLu1u, "lbnu Juraii menceritakan

kepada kami, Atha' mengabarkan kepada kami, 'seseomng lelaki boleh

menghalalkan budak perempuannya bagi budak laki-lakinya, atau anak

laki-lakinya, atau saudara laki-lakinya, atau ayahnya, dan [seorang

perempuanll99z (juga boleh menghalalkan itu) bagi suaminya. Tapi aku

L98e lukmsil Abu Daud,h.2Zg.
7990 114ut6u*ru1 Abdirazzaq, no. 15034.
t9r Mushannaf Abdirnzaq, no. 12850.
1992 6ou1u1lan di dalam naskah aslinya yang mencantumkan (dengan lafazh): Srijr

(5nng dimaksud), sedangkan yang benar dari naskah ; dan ,.
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tidak suka hal itu dilakukan, dan tidak pemah sampai kepadaku khabar

yang valid. Telah sampai kepadaku, bahwa seorang lelaki mengirimkan

budak perernpuannya kepada tamunya'. "

1407791. Kemrudian diriwayatkanr99S dengan sanadnya dari

Thawus, bahwa dia berkata, "Itu lebih halal daripada makanan. Bila

melahirkan anak, maka anaknya menjadi milik omng ynng dihalalkan itu

baginya, sementam budak perernpuannya ifu milik majikannya yang

pertiama."

l408ol. Ibnu Juraij kepada kami, Amr bin Dinar

mengabarkan kepadaku: Bahwa dia mendengar Thawus berkata, "lbnu

Abbas berkata, 'Bila seorang wanita. menghalalkan budak

perernpuannyal9sa !6gi suamintn,l9s atau anak laki-lakinya, atau

saudara laki-lakinya, maka dia (yang dib€ri kehlalan itu) boleh

menggaulinya (budak perernpuan tersebut), dan budak perernpuan ifu

tetap milik wanita iLr'.D1996

Ma'mar mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Dkatakan

(ditanyakan) kepada Arnr bin Dinar mengenai hal ifu, malo dia pun

berkata,'Kernalmn tidak boleh dipinjamkan'."

tees Mushail?af A no. 12851.
1994 p1 dalam naskah g dicanfumkan: "Budak perempuilnnya untuk anak laki-

lakirrlra, atau saudara laki-lakin5n," sedangkan lnng dicantumkan di sini
adalah 5nng benar.

1995 p1 dalam Al Mrshannafdisebutkan (dengan tahzh): "lstri seorang lelaki ..."
1996 MtaliannafA no.12852.
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L572-1408U. Hadits Ka'b bin Malik: Bahwa Nabi I
meng-hajfe8 Mu'adz dan mariualkan hartanSp.

Ad-Damquthni,leeg Al Hakimzooo dan Al Baihaqizool dari jalw

Hisyam bin Yusuf, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Ka'b bin Malik,

dari ayahnya, dengan lafazh: "Marg'hajr Mu'adz atas haitanya dan

menjualkannya unfuk melunasi utang-utangn1n. "

Abdunazzaq2ooz dan AMullah bin Al Mubamk minyelisihinya,

dari Ma'mar, keduanya meriwaSntkannya secara murcal. Diriwayatkan

L997 7u1Jit adalah utang seseorang png menghabiskan seluruh hartaryra hingga

tidak ada yang tersisa sedikit pun baginya karena digunakan untuk membayar

utang-utangnya. (pen)
L998 172iyi6,fufi larangan bagi seseomng untuk mengelola hartanln sendiri; karena

masih kecil, gila, akalnya kurang sempurna, boros atau bangkrut. (pen)

Leee 1urlan Ad-Danguthni, l4/23G2311.
2000 14,s1p4-1i Al Hakim, (2/ 581, (3/27 3).
20ot As-Swnn Al Kubm, (6/ 4BI
2002 Mushannaf Abdirnzaq, no. 15177 .
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juga oleh Abu Daud di dalam Al MarasiPoo3 d6yi hadits Abdurrazzaq

secara murcal s@ara paniang lebar, dan Ibnu Ka'b menyebut:

AMunahman.

Abdul Haqzooc berkata, "Yang murcal lebih shahih daripada

yang muttashil.t' '

Ibnu Ath-Thalla' mengatakan di dalam Al Ahkan, "ltu hadits

yang valid, dan ifu teriadi pada tahun kesernbilan, 9m9'mana orang-

orang gnng mernberinya pinjaman utang merniliki lima perhrjuh hak

mereka, maka mereka berkata, 'wahai Rasulullah, jualkanlah (harta)nya

untuk kami.' Beliau bersabda, 'IGlian frdak mempunpi i'alan

kepdan5n."'

Perhatian:

Kalimat 'a--rtit (dan menjtralqp), dhama'nya kernbali kepada

harta.

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi2oos dari jalur Al Waqidi, dengan

tambahan: Bahwa setelah itu Nabi $ menugaskannya ke Yaman unfuk

mernulihkannya.

t4}82l. Ath-Thabarani meriwayatkan di dalam At I{abiPN6,

Bahwa kefika Nabi $ mengutus Mu'adz ke Yaman, dialah omng yang

.pertama kali melakukan perniagaan pada harta Allah.

Mengeoai rnasalah ini ada ritnalnt lain:

2003 lfiamsil Abu Daud, no. 172-
2004 Al Ahlka,n Al Wptha, (3/28G2871.
2005 4s-5u,-, Al Kubn (6/501.
2006 At Mukm At l{abtrl20/w3t/no. 44il.
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t4083l. Dari Abu Sa'id: Seorang lelaki di masa Rasulullah $
mengalami musibah pada bmh-buahan yang dijualnya sehingga

mernpunSni banyak utang, rnal€ beliau pun bersabda, "Berchadaqahlah

btkn " Namun (shadaqah yang terkumpul) tidak cukup

unfuk melunasi utangnya, maka beliau pun bersaMa (kepada para

krdifumya, yakni orang-orang yahg menrberin5n pinjaman utang),

"Ambillah ap tang kalian daptlan, dan tidak ada bagi lalian selain

ifu." Driwayatkan oleh Muslirn.2007

,i;;, *: u* [t.,rt] -\ovy
.:vjt',v W.tr;f'rii Wr'^t+ g,Ar * :

1573-140841. Hadits Abu Hurairah:' Apabila **orang
mengalatnl l<ebngloubn, snentara d penjual mendapti
bnngnSp masih uhrt, mala dia tebih berhak terhadap
bnng ttu daripda Fra penberf uhng."

Mutbfaq alaih,20oa sebagian besar lafazhnya dari Muslim, dari
jalur Basyir bin Nahik, darinya.

Al Bukhari dan Muslim juga merniliki riwayat 1u6200e dari jalur

Abu Bakar bin Abdurrahrnan bin Al Harits dan yang lainnya, dengan

lafazh: "Ehnngsiap mqtqnulan masih ufuh pda orzng

5nng bangkrut (lnnS bmtbng maka dia tebih berhak

absnja daripda selainqa."

2oo7 Shahili Muslim, no. 1556.
zwB ShalTih Al Bukhad, no.2402 dan Shahih Muslim, no. 1,559 124).
20w Shalnli Al Bukhari, no.2402 dan Shahih Musltm, no. 1559.
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Ibnu 11i66*,2010 Ad-Daraqu6-i2011 dan yang lainnya

meriwayatkan dari jalur Ats-Tsauri, di dalam hadits Abu Bakar, dari Abu

Hurairah, lafazhnya adalah yang disebutkan oleh Penulis.

i:# ,r# G Jrt'^f; ,a;:; ej ** .[t . ,ro] - r ov t

'€,t1 
)Lt d ,*t{r hr * yt J;t * ;# 6rt i; ,,*.

.Yqtnf tvst'-;--r'a *f'ri'." !-

1574-l4OS5l. Hadits Abu Hurairah: Bahwa dia

mengatakan kepada orang bangkrut yang dibawakan
kepadanya, 'Inilah yang diputuskan oleh .Rasulullah S
rnengenai hal ifu: Onng mirna pun tpng meninggal atau

bangkrut, mala pemilik banng lebih berhak terhadap

barangnya.--"

Abu Daud,2012 Asy"Syaf i2013 6* Al Hakim2014 6uti jalur Ibnu

Abu Dzi'b, dari Abu Al Mu'tamir, dari Umar bin Khaldah, darinya.

Abu Al Mu'tamir, menurut Abu Daud,2015 AthThahuvvi2ol5 6-
hnu Al Mundzir, dia maihul (Udak diketahui perihalnya), dan Ibnu Abu

gu6-2017 tidak menyebutkan baginya kecuali seorang perawi saja, yaitu

hnu Abu Dzi'b.

2oho 51ru1ii1r lbni Hibban,pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5037.
zolt Sunan Ad-Damquthni 13/291, (4/231.
2012 g*"n Abu Daud, no. 3523.
2013 74r"nu4 AqrSyafi'i, h. 329.
2oL4 Musbdmli Al Hakim (2/50-5U.
2015 66u1 Mul<hbsharSunan Abu Daud(5/1771.
zot6 74u"O1ri1 Al Abar (12/221.
2oL7 AlJarh on At-Ta'dil(9/M31.
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Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam Ats-TsiqaPol8, dan itu

adalah riwayat Ad-Daraquthni2org darl Al BaihaqizOzo l6l1jalur Abu

,Daud Ath-Thayalisi, dari hnu Abu Dzi'b.

Faidah:

hnu Abdil Barrzozl berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan oleh

Abu Hurairah." Al Baihaqi juga menceritakan seperti itu dari Asy-Syafi'i

dan Muharnmad bin Al Hasan. Tentang kepastiah hal ini perlu ditinjau

lebih jauh, karena:

14086]. Diriwayatkan iuga oleh Abu Druu6'2o22 dan An-

[rf656'i2023 dari Samumh, dengan lafazh; "hmngskp' mqzemukan

fumnsryn nask utuh pda orug 5ang bnglmtt (yang berutang

kepdanta), ,rnka dk lebih bahak absny.

140871. Riwalnt hnu Hibban di dalam kfiab Shahilrnya2oz4 dutl

jalur Fulaih, dari Nafi', dari hnu Umar, dengan lafazh: "Bila sesanng

kehabinn (harta), latu si paniual mendapti bnngntn masih utuh, maka

dia lebih berhak absn5a.n

1575- Perkataan penulis: Diriwayatkan: Bahwa beliau

$ meng-hajrMu'adz karena permintaan darinya tanpa ada

permintaan dari para pemberi utang.

2otB 47"-7iq2t (Z / 669).
zore Sunn Ad-Danquthnl, (3 /2930[
2o2o Asasurnn Al Kubn, (6/ 4r,l.
2o2r At_Tahmid, (g / 4L0I
2022 Sunan Abu Daud, no. 3520, 3521.
2023 grrun 4n-Nasa r, no. 4681.
2024 56u171r lbni Hibbn, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5039.
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Aku katakan: Ini hal yang diklaim oleh Imam Al Haramain, dia

mengatakan di dalam An-Nihagh. "Para ulama mengatakan, bahwa

fidaklah Rasulullah s mang:hairMu'adz karena klaim orang-orang yang

memberinya utang." Namun yang benar, bahwa itu karena tuntutan

orang-orang yang memberinya utang.

Pendapat itu diikuti juga oleh Al Ghazali.zozs 1ni menyelisihi

riwayat-riwayat shahih yang masyhur, karena di dalam Al Mamsil2025

karya Abu Daud dinyatakan, bahwa orang-orang yang memberinya

utang menuntut ifu.

Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni, bahwa

Mu'adz menemui Rasulullah $ lalu berbicara dengan beliau agar beliau

berbicara kepada orang-orang yang memberinya utang, maka riwayat ini

tidak bisa dijadikan landasan bahwa itu untuk meminta hair, karqa

dalam 1-ru1 612027 Mu'adz menrinta belas kasian dari mereka. Dengan

demikian riwayat-riwayat itu bisa disingkronkan'

' Hadis Umar mengenai Usaifi' Juhainah'

Nanti akan dikernukakan.

qr$;frG os Lc hr r;{|Ly [t.,r,r] -\ov1
'ols cs;'orf'rit *',*; ,G" )'2'u'eqt f- li 'l'b3't

.$jiti;t ir'?.r'r; s2 urzsri ok

2o?5 Al Wasithkarrn Al Ghn?Ai(4/61.
2026 41 714u^ti1, no. L72.
zozt p7qg71.
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L576-140881. Hadits: 'Orang mana pun wng meniual

suatu barang lalu orang Wng membelinSm bangkrut,

sementara si peniual belum menetima sedikit pun dai
harganym, lalu dia mendapati barangnya masih ufuh, maka

dia lebih berhak atas barang tetsebut. Tapi iika dia telah

meneima sebagian dart hargan5m mal<a di sma dengan

para pembei utang lainnga-"

Di bagian lain yang setelah ini fu-Raf i menyebutkan bahwa ini

adalah hadits mutsl.

Itu memang sebagaimana yang dia katakan, karena hadits ini

diriwayatkan oleh Malik2028 6* Abu Daud202e d66 hadits Abu Bakar

bin Abdunahman bin Al Harits bin Hisyam, secara murcal-

. Dsambungkan (sanadn5n) oleh Abu Daud2030 d66 jalur lainnya, di

dalam sanadnya terdapat Ismail bin Ay5nql, hanya saja dia

meriwayatkannya dari Az-Zubaidi, yaitu orang Syam. Abu Daud

mengatakan, "Yang murcal lebih shahih-"

Aku katakan: Ada perbedaan terhadap Ismail, karena Ibnu Al

.Jrr62031 meriwayatkan dari jalur lain darinya, dari Musa bin Uqbah,

dari Az-Zuhri, s@ra maushul.

Asy-Syafi'12032 6oLu1u, "Hadits Abu AL Mu'tamir lebih baik dari

ini, dan ini (sanadnya) terputtts."

Abu 5u6-2033 dan Al Baihaqi2o3a berkata, "Maushulnya ttdak

shahih."

2oa3 Al Mu\v/aththa' (2/6781.
2029 Sulan Abu Daud, no. 3521.
2o3o Srrun 4bu Daud, no.3522.
203t 4114untaqal<arya Ibnu Al Jarud, no. 634.
2032 4"-5rnu, Al Kubn(6/461.
2033 11u1 1611 Abu Hatim (l/393/no.1143).
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Disambungkan (sanadnya) oleh Abdurrazzaq di dalam

Mushannafnyazoss dari Malik. Ibnu Hazm2035 -*r"6utkan, bahwa

Irak bin Malik juga meriwayatkannya dari Abu Hurairah. Disebutkan

juga di dalam Ghamib Matikdan di dalam At-Tamhi&037 6u1',*u ouru

sahabat Malik menyambungkannya darinya

)t ct t* lt:A+ qq's,& rtrr's:L* [t .'rr] - r ovv

L577-140891. Hadits: 'Penangguhan pemba5nran

utang oleh orang Wng mampu membalmmya adalah suatu

kezhaliman, dan hukumann5n adalah menahannya
(memenjaralanngn)-"

61rrru6zbs8, Abu puu62039, An-Nasa'i2m, Ibnu Maja62o+r,

hnu Hibban,2042 61Hakim2043 dan Al Baihaqizoaa dari hadits Amr bin

Asfsyarid, dari a5nhnya. Al Bul'*rari2045 tngriv'Eyatkatl secara mu'allaq

(tanpa menyebutkan awal sanadnya), namun lafazh mereka:

"Penangguhan petnbayaran utang oleh orang png mamPu

membaSarn5n, maka boleh mengadulannSn dan mazahann5n

(memeniankanntm)."

203a 1674.

2036 fl,tislnnmf Affitnaq, no. 15160.
2036 Al llfiimlla, l8/L7 61.
zou At-Tamlrtd, l8/ 4061.
20B 74**4 Al Imam Ahmad(4/2221,316, 317.
2039 g*.r 4bu Daud, no. 3628.
2O4O S*., 4rr-Nasa' i, no. u[690.

2a4t 5u*n lbni l4ehh, no.2427.
2oa2 grr171i tbni Hibban,pernbahasan tentang perbuatan baik, no. 50890.
2w Musadmk Al Haklm(4/tO2), dan dia berkata, "&nadnya shahih-"
2w As-sunan Al Kubm (6/511.
20'15 Kitab. Pinjaman, bab Pemilik hak boleh berkata apa saja, 5/60-Fath Al Bari.
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Ath-Thabarani mengatakan di dalam Al Ausath,2046 "1i6uL u6u

. yang diriwayatkan dari Asy-Syarid kecuali dengan sanad ini, dan lbnu

Abu Dalilah meriwayatliannya sendirian. "

'*l )Lr',-; *:, ;v ?tt J, 'fi [t.q.]-\ ov,r

'Gq-#GY G'i':"b
1578-140901. Hadits: Bahwa beliau C menahan

seorang lelaki lrang telah membebaskan bagiannp dalam
kepemilikan seorang budak karena menyisakan nilai sisanya.

Al Baihaqi2047 dari jalur Abu Mijlaz: Bahwa seorang budak

dimiliki oleh dua omng lelaki, lalu salah seorang dari keduanya

memerdekakan bagiannya, maka Nabi $ menahannya hingga dia

membeli sisanya unhrk menuntaskannya. Al Baihaqi berkata, "lni

(anadryal terpufus."

t40911 Dia berkata, "Diriwagatkan juga dari jalur lainnya, dari Al

Qasim bin Abdunahman, dari kakeknya, Abdullah bin Mas'ud. Tapi ini

dha ifl<arq:,n dari jalur Al Hasan bin Umarah."

Dia juga mengatakan, "Diriwayatkan juga oleh Ats-Tsauri dari

hnu Abu laila, dari Al Qasim bin Abdurmhman, dari Abu Mijlaz."

Faidah:

Tentang pensyari'atan penahanan terdapat:

2046 Al Mu km Al Ausath, no. 2428.
2047 As-Swvan Al Kubn, (70/2761.
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l41g2l. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud2048 6u''' 6'''-

puru'i2049 dari jalur Bahz bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya:

Bahwa Nabi $ menahan seomng lelaki sesaat di siang hari karena

tuduhan, lalu beliau melepaskannya.

*bt.'+',+.?tt*;Ll ,Ly [t.qr] -tovr
'r}i- & ,iw ,i,iar'u'#-'ol'o)lt ,'^\bl ^;";; *",

.yy UU".if ,1tt'n'#
t57g-149ggl. Hadits: Bahwa ,"o'u* lelaki

menyampaikan kepada Nabi C, bahwa tanammnya

terserang hama (SaSd panen), lalu dja meminta kepada

beliau agar diberi zakat, maka beliau beraua, " Sampai ada

tiga orang berykat dari Inumnya Wng memberi kesl<sian

...' a[ hadits-

14u.1i*2050 dari hadits Qabishah bin Mukhariq Al Hilali, dia

berkata, ,,Aku menanggung suatu beban, lalu aku menemui Nabi $
untuk merninta tolong kepada beliau dalam hal itu, maka beliau

bersaMa, 'Tunggulah, wahai Qabishah, hingga datang harta zakat

kepada kami, talu.kami al<an mernerintahkan unfuk mernberilannya

kepadarnu.' Kemudian beliau bersabda, 'Wahai Qabishah,

meminta-minb itu tidak dihalatkankecuali bagi salah satu dari tiga

golongan...,,, lalu dia menyebutkannya secara panjang lebar, di

dalamnya dfebutkan: " ...dan omng tnng mengalami kemiskinan h ingga

ada tiga oftng bemkal dari kawnn5n tlang menyatakan,'Sungguh si

2048 Sunan Abu Daud, no. 3630.
2M9 Smpn Ah-Nasa'i, no. 48754876.
zoso Shahili Muslim, no. 1044.
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futan telah menderita kerniskinan.' Maka halal baginya untuk meminta-

minb."

,1#.'ebf'&ilt h yf : [r . 1r]-\ oA.

:Jta- t:i *cfj ry;

1580-t40941. Hadits: Bahwa Umar berpidato di

hadapan manusia, dia berkata, "Ketauhilah, bahwa Al

Usaifi' adalah Usaifi' Juhainah, telah diridhai dari agama

dan amanahnya untuk dikatakan: dia mendahuli para haii---"

al hadits ,

Malik di dalam Al Muvnthtlia'zos| dengan sanad yang terpufus:

Bahwa seorang lelaki dari Juhainah mernbeli sejumlah hetr,ran

tunggangan, lalu harganSn melambung, kernudian dia bersegera

berangkat dan mendahului para haji, lalu dia mengalami kebangkrutan,

kernudian mengadukan perkaranya kepada Umar bin Khaththab, maka

Umar pun berkata,'Antna ba'du. Wahai manusia, sesungguhnya Al

Usaifi'..." lalu ia menyebutkannya, di dalamnya disebutkan: "Hanya saia

dia (berutang)2Os2 unfuk menawar, lalu tiba-tiba saja telah terlilit utang.

Maka barangsiapa yang memiliki piutas atasnya, hendaklah besok

menemui kami, nanti kami akan mernbagikan hartanya di antara pam

pemberi utangnya. Kemudian, hendaklah kalian menghindari utang,

2o5r 41 114u*uththa' Al Imam Malik,2/770.
2As2 gi dalam naskah aslinya dicantumkan dengan lafazh: iril (memutar),

sedangkan yang benar dari naskah I dan r'

.'Cat'i;
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karena permulaannya adalah keinginan dan akhimya adalah

(perang12oss."

Disambungkan (sanadnln) oleh Ad-Daraquthni2osa 6i dalam Al
IlaPoss. dari jalur Zuhair bin Muawiyah, dari Ubaidullah bin Umar, dari

Umar bin Abdurrahman bin Athi!ryah bin [Dilafl,20s6 6uti ayahnya, dari

Bilal bin Al Harits, dari Umar.

Di dalam riwayat MaXk disebutkan dari Ibnu [Dlafl, dari

aphnp: Bahwa seorang lelaki...tanpa menyebutkan Bilal.

Ad-Daraquthni berkata, "Perkataan ini adalah poLtu* Zuhair

dan png mengikutinya ."2057

Ibnu Abu Syaibahzoss berkata, "Dari Abdullahlbin ldris, dari Al

Umari, dari Urnar bin Auurrahnran bin Dilaf, dari aSnhqn, dari

pamannlra, Bild bin Al Harits AI Muzani, lalu dia menyebutkan riwayat

serupa.

Al Bukhari mengatakan di dalam liiftab Tariktrnya2osg' "(Jmar

bin Abdurrahman bin AthiSyah bin (Dilaf) Al Muzani Al Madani,

meriwayatkan dari Abu Umamah dan mendengar dari ayahnp."

2053 p1 dalam naskah aslinya dicantumkan dengan lafazh: i,3; 1ke"editnn1,

sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah p dan t serta Al

Muqaththa'.
zo54lQ/4ogl.
2055'1111 44-Pr*u1r7t 12 / L47 -L481.
2056 Di dalam naskah aslinp dicantumkan: Dilaq, demikian juga pada bagian-

bagran berikutnSra, sedangkan lnng benar dari naskah g dan ,, demikian juga

di dalam buku-buku biografi.
2057 gi dalam naskah aslinp dicantumkan: "Dan dia menyebutkan, bahwa Abu

Dhamrah dan yang lainnya mengikuti Zuhair bin Muawiyah," penyalinnya

mengisyatkan bahwa itu tidak terdapat di dalam naskah aslinya.
20?8 Mushannaf lbni Abu Sgituh(4/536).
2o5e At-Ta,il<li Al t{abir (6/17 21.



Al Baihaqi2060 *oi1176y6ft6r12061 pirul', ini dari jalur Malik, dan

dia berkata, "Driwayatkan oleh Ibnu Ulayryah, dari Ayyub, dia berkata,

'Aku diberitahu dari Umar..' lalu dia menyebutkan menyerupai hadits

Malik, dan dia mengatakan di dalamnya, 'Lalu dia membagikan harta di

antara mereka sesuai dengan porsinya'."

Aku katakan: Diriwaftkan juga oleh Abdurrazzaq, dari Ma'mar,

dari Agrytrb, dia berkata, "Sebagian mereka menyebutkan, bahwa ada

seorang lelaki dari Juhainah..." lalu dia menyebutkannya secara panjang

lebar... lafazhnya: "Seorang lelaki dari Juhainah membeli sejumlah

heunn tunggangan, lalu harganya melambung atasnya, maka

menumpuklah utang atasnya hingga bangkrut, lalu Umar berdiri di atas

mimbar, kemudian memanjat puja dan puji kepada Allah, kemudian

berkata, 'Ketahuilah, janganlah kalian terpedaya oleh puasa dan

shalafurya seseorang, akan tetapi lihatlah kejujumnnya apabila dia

berbicara, amanahnln bila dia dipercagn dan peniagaan harga dirinya

apabila'dia membufuhkan.' Kemudian dia berkata, 'Ketahuilah, bahwa

Al Usaifi' adalah Usaifi'Juhainah ..."' lalu dia menyebutkan menyerupai

redaksi Malik.

AMurmzzaq berkata, "hnu Uyainah mengabarkan kepada kami,

Ziyad mengabarkan kepadaku dari lbnu Dlaf, dari ayahn5n, seperti itu."

Ad-Daraquthni.meriwayatkan di dalani Ghamib Malik, dari jalur

Abdurrahman bin Mahdi, dari Malik, dari Umar bin Abdurmhman bin

Athi5yah bin Dilaf, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "lJmar

2Mo As-,1upan Al Kubm (6/49), (10/141').
2061 p"rrr"Snnya di sini men-takhrij dan menuliskan di dalam anotasinya:

"Abdurrazzaq, Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, Yazid bin Yazid bin
Dilaf mengabarkan kepadaku, dari ayahnya... lalu dia menyebutkannln, dan
berkata." Kemudian mencantumkan tanda "benar", namun tambahan ini
tidak sesuai dengan redaksi bagtan yang dikeluarkan, dan tidak disebutkan
pada salinan-salinan lainnya. Wallahu alam.
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berkata.." lalu dia menyebutkan menyerupai redaksi Ayy,rb hingga

kalimat: "membufuhkan" tanpa menyebutkan yaing setelahnya dari kisah

Al usaifi'. Dan dia mengatakan, "DiriwaSntkan oleh hnu wahb dari

Malik, narnun di dalam sanadn5n dia 6dak menyebutkan dari

kakeknYa."2o6z

zCf,lz pisini pada naskah astinya, penyalinryn menyebutkan suatu hadits dan men-

takfuifnya. Kemudian mencoretnya karena'telah disebutkan. Demikian juga

yang dilalnrkan oleh penlnlin pada naskah ;.



Talhhtshul Habir

.";.it .?K
a/

KITAB HAIR
(I.ARANGAT.I PENGGUNAAI.I HARTA)

' Kisah Abdullah bin Ja'far.

Sebentar lagi alon dikernulokan

j* Ct )ci*;,:# /.t 4* [t.to] -tor\

,i:;-'dt,,# *, P €rl'r.t'*t g* d *i *i; }l'

,,--J1, 4u;L ;:;e',r:3 iit s4t ,Y3'u ,Y *ii ':'A;.
'.A:.

1581-140951. Hadits Ibnu Umar: 'Akt aiaiukan kepada

Nabi 0 rorfuk masuk dalam suafu pasukan, saat ifu aku

benrsia empat tahqn, maka beliau tidak menerimaku, dan

tidak memandangku telah baligh. Lalu di tahun berikutnya

aku diajukan, saat ifu aku berusia lima belas tahun, maka

beliau pun membolehkanku, dan beliau memandangku telah

baligh."
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Muttafaq alaih,2oos dan keduanya (Al Bukhari dan Muslim)

disebutkan, bahwa yang pertama saat perang Uhud, dan yang kedua

saat p€rang Khandaq, tanpa menyebutkan kalimat: "dan tidak

memandangku telah baligh."zoec Diriuaptkan juga oleh Ibnu Hibban di

dalam ldtab Shahitrnya20os dan Al Baihaqi2055 dengan tambahan. Lalu

menukil dari lbnu Sha'id, bahwa dia menganggapnya ghadb.

Disebutkan di dalam suatu riwalnt Al Baihaqiz067. "Alu diajukan

kepada Nabi $ dalam perang Badar, saat ifu aku benrsia tiga belas

tahun..." selebihryn menyerupai yang terdapat di dalam ,4sh-,5hahihain.

Yang dimalrsud dengan perkataanqn: "Saat ifu aku berusia

ernpat belas tahun," yakni: baru mernasukiryn.2068 p* 
37ang dimalsud

dengan perkataannSn: "saat ifu aku berusia lima belas tahun," yakni

telah genap, karena perang Uhud terjadi pada bulan Syawwal tahun

ketiga, dan perang Khandaq terjadi pada bulan Jumada tahtrn kelima.

Pendapat lain menyebutkan, bahura perarg Khandaq teriadi pada bulan

$awwal tahun keernpat.

Al Waqidi mengatakan di dalam Al lVaglnzi, "K€fika p€raryl

Khandaq, Ibnu Urnar berusia lirna belas tahun dan telah melanratinln,"

?ooe Sttltll4l Bulclad, r:r,. 4097 &n &phth trfiNttt, no. 1868.
2w Di dalam naskah I dan r dicantumkan: "Telah baligh pada kedstr1173,"

sedangkan Snng lebih tepat adalah membuangnya sebagaimana di dalam
naskah aslinya.

2w Shahth tbnt fttbbn, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4728,
2066 4t 5**, Al Kubn(3/83).
2067 Astsunan Al Kubn(6/55I
zoea p14991.
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ta.'# \j'r.st S:Sat sy ,u,3 ,>-y [t.qr] -t o,rr

L582-140961. Hadits Anas: "Jika *onang anak telah

genap lima belas tahun, maka akan ditetapkanlah apa

bagin5m dan apa atasn5/a, *rta diberlakulan hudud

terhidapn5Ta-"

Al Baihaqi di dalam Al Khitafi2ryPo5e 6uri jalur AMul Aziz bin

Shuhaib, darinya, dengan sanad dha'if.

Al Ghazali mengatakan di dalam At WasittPoTo *o1giku6 Al

Imam di dalam An-Nihatnh, "Driwa5ratkan oleh Ad-Damquthni dengan

sanadnya." kenrungkinannya di dalam Al Afmd atau lainnya, karena

fidak disebutkan di dalam ,As-Swan. Dsebutkan juga oleh Al

BaitnqizoTr di dalam ,4s-Sunan Al KubdoTz dari Qatadah, dari Anas,

tanpa sanad, dan dia mengatakan, bahwa ifu dha'if.

' Hadits : nPena (Pencatat an al) diangl<at dari tiga

onirng, Witut Dari anak kecil hingga dia baligh.-.' al hadits.

Abu Daud dan 5nng lainnya dari Ali. Ini telah dikernukakan di

ddam pembahasan tentang shalat.

1583-140971. Hadits: Bahwa Sa'd bin Mu'adz memberi

kepiitrrsan terhadap Bani Quraizhah, maka dihukum matilah

2o6e Mulditaslnr Al Khilaf*u;a t 13/ 390).
2o7o Al Wasith(4/61.
2071 Apa gnng di antara dua tanda kurung siku rontok dari naskah aslinya, dan

sa5n mencantumkannya dari naskah p dan r.

2072 As\1unan Al Kubn(6/571.
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kaum lelaki dewasa mereka dan ditawanlah kaum wanita dan
anak-anak mereka. Lalu disingkaplah kain golongan remaja

lnng sudah puber, lalu siapa di antara mereka yang telah
tumbuh bulu kemaluannyra maka dia dihukum mati,
sedangkan yang belum tumbuh dimasukkan ke dalam
golongan wanita dan anak-anak.

Muttafaq r,1uil2o73 tanpa menyebutkan tentang fumbuhnya bulu,

dari hadits Abu Sa'id.

t40981. N Brrzza*o]a meriwayatkan dari hadits Sa'd bin Abi

Waqqash: Bahwa Sa'd bin Mu'adz mernberi kepufusan terhadap Bani

Quraizhah unfuk menghukum mati setiap orang yang telah bisa dicukur
(bulu kernaluannya).

Ini akan dikernukakan pada bagian setelahnya.

Perhatian:

lafazh 'ttJsihendak dibaca dengan dhammah dalam bentuk

$inu'2o75 karena fa'il<rya fidak disebutkan, karena Sa'd meninggal

setelah memberikan kepufusan tersebut dan tidak dapat mengawasi

pelaksanaannya. Hal ini ditegaskan oleh bukti:

140991. Bahwa Ath-Thabarani meriwayatkan di dalam Al
tr<abi4o76 dan Ash-ShaghiPo77 l6n hadits fulam Al Anshari, dia

berkata, "Nabi # menugaskanku menangani para tawanan Bani

2073 51ru171r41Bukhart, no. 3034 dan Shahih Muslim,no. 1768.
2074 74*nu4Al hzar no. 1091.
2075 p1 dalam naskah aslinya ada tambahan lafazh: lil maf'ul (bina ' lil maf'ul, yal<ni

kalimat pasif), itu benfuk pengulangan untuk yang setelahnya.
2076 41114u1u- At Kabta no. 10000.
2077 Al Mu'jam Ash-Shaghia no. 181.
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Quraizhah, lalu aku merneriksa kenraluan anak-anak lelaki, jika aku

melhatrya telah tumbuh (bulu kernaluannya), maka aku penggal

lehemya, dan bila aku melihatr5n belum fumbuh, maka aku

menetapkannln di dalam rampasan kaum musimin (yalmi diiadikan

budak)." Di dalam Ash-,1haghir disebutkan: "Tidak diriwayatkan dari

fulam kecuali dengan sanad ini."

Aku katakan: lht dha'if.

1584{4l0ol.HaditsAthiylEhAlQurazhi:'Kami
dihadapkan kepada Nabi c pada hari eksekusi Bani

Quraizhah, dimana lelaki l,ang telah tumbuh (bulu

kemaluannSTa) maka dia dihukum mati, sedangkan yang

belum tumbuh dibebaskan, sementara aku termasuk yans

belum fumbuh sehingga beliau membebaskanku''

Para penyusun kitab-kitab sunafio78 6ri hadits Abdul Malik

bin umair, dengan lafazh: "sedangkan yang belum tumbuh fidak'

dihukum mati."

Disebutkan dalam riwapt lain: "Ditetapkan termasuk Para

tawanan." Disebutkan di dalam riwayat At-Tirmidzi: "dibebaskan."

Ada jalur-jalur lainnya dari Athi5ryah, dishahihkan oleh At-

Tirmidzi, Ibnu Hibban2079 dan Al Hakim,2o& dan dia berkata, "sesuai

dengan qnrat Ash-shahih." Ifu memang sebagaimana yang

207 8 5*un 4bu Daud, no. 21405; Sunan At-Tirmidzi, no. 1584; Sunan An-Nasa' i,

no. 3430; As-Sunan At Kubmkaryanya, 8620,8627 dan Sunan lbni Maiah,

no.2541,2542.
2o7g Shahili tbni Hibban, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 478L,4783,

4788.
2080 114rt1r4.7 Al Hakim 12/1231.
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dikatak4nnya, hanya saja keduanya (Al Bukhari dan Muslim) tidak

mengeluarkan riwayat Athi5ryah, dan dia hanya memiliki hadits ini saja.

,.CJ,\.JG *3 *v ht J- '8 ,il:) lr \ . \] - r o,n,o

v! , 'et,sj of U2-i ,:jb$t ,*,);. r4if;t'ot,f. ,rJ 4
6. . . :

#tr,*jt JL jiL )ri
1585-1410U. Hadits: Diriwalntkan, bahwa beliau C

bersabda kepada Asma' bioti Abu Bakar, " Sesungguhnym
wanita itu bila tetah haid, mala frdak boleh ada 5mng terlihat
daringa kecuali ini,' seralra beliau menunjuk wajah dan
telapak tangan.

Abu Daud2081 6ri hadits Khalid bin Duraik, dari Ais!,ah: Bahwa.

Asma' binti Abu Bakar masuk ke tempat Nabi S, sementam dia

mengenakan pakaian tipis sehingga beliau bepaling darinya, dan beliau

bersabda...lalu dia menyebutkannya.

Abu Daud menilainya cacat karena sanadnya terputus, dan

berkata, "l{halid bin Duraik tidak pernah berjumpa dengan Aisyah."

Abu Daud juga meriwaptkannya di dalam Al MamsiPo82 6ri
hadits Hisyam dari Qatadah secara mutal, tanpa menyebutkan Khalid

dan tidak pula Aisyah. Dan Sa'id bin Basyrr meriwa5ratkannya sendirian,

sementara dia diperbicangkan (perihalryn), dari Qatadah, dengan

menyebutkan Khalid di dalam sanadnya.

2o8t 5*., 4bu Daud no. 4L07.
2082 Al lutamsil, no. 437.
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Ibnu Adi2o83 berkata, "sesungguhnya Sa'id bin Basyir pemah

mengatakan di dalam sanadn5n, "dari Ummu Salamah," sebagai

pengganti: Aistnh.

Abu Hatimzo8/. memiibl<an, bahwb itu dari Qatadah, dari

Khalid bin Duraik, dari Aisyahz0s secara murcal. Ada sghidnya yang

Diriqayatkan oleh Al Baihaqi2085 dari jalur Ibnu [ahi'ah, dari Ipdh

bin,Affiullah: Dia mendengar hrahim bin ubaid, dari Rifa'ah, dari

ayahnSn, dan aku menduganya dari Asrna' binti Umais, bahwa dia

berkata, "Rasulullah C masuk ke ternpat Aisyah, sernentara di situ

sedang ada saudarinln yang mengenalon pakaian Syam (yang Upis) ..."

d hadits.

Hadits: 'Allah frdak menetima shabhSm umnib

Wng tebh haidh (baligh) kecuali dengan mengenakan

khimar (lilbab; baJu lnrung)-"

Telah dikenrukakan di dalam pembahasan tentang shalat dan

pernbahasan tentang syamt-qnrat.

p;r .JG *t {'bt J,'fi q:)lt\ .Yl -\ oA1

'#t )Y o"t'lt
1586-t41021. Hadits: Diriwayatkan, bahwa beliau $

bersabda , 'Janganlah orerng yang dibert wasiat membeli dari

harta anak Wtim.-

2083 Al l<anilkarya hnu Adi (3/373).
2084 llal tbnt Abi Hafim (L/4881.
zow la/4L01.
2ott6 kaqunn Al Kubn, (7 /861 -
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Aku tidak menemukannya.

t41031. Diriwayatkan oleh Al Baitnqi2087 dari jalur Zuhair bin

Abu Ishaq, dari Shilah bin Zufar, dia berkata, "Ketika aku duduk di

hadapan Ibnu Mas'ud, datanglah seorang lelaki dari Hamdan dengan

menunggang kuda belang, lalu berkata, 'Wahai Abu AMinahman,
bolehkan aku membeli ini?' Dia berkata, 'Harhanya?' Dia berkata,

'Sesungguhnya oranspya telah beruasiat ke,padaku.' Dia berkata,

'Janganlah kalian membelinya dan jangan pula meminta merninjam dari

hartanya'."

1587-14L041. Hadits: Bahwa Abdullah bin Ja'far
membeli tanah riawa seharga tiga puluh ribu, lalu hal itu
sampai kepada Ali, maka dia pr.rn bertekad unfuk meminta
kepada Usman agar meng-ia7r.n3ra (rnelarangnya
menggunakan hartanya). Kemudian Abdullah bin Ja'far
nienemui Az-Zubair lalu menceritakan hal itu kepadan3a,
malra Az-Zubnir pun berkata, 'Aku mitramu.' Lalu ketika Ali
meminta hair (pelarangan) kepada 'Utsrnan atas Abdullah,
dia berkata, "Bagaimana mungkin aku meng-hajr l;ang
bermitra dengan Az-Zubair -"

Al Baihaqi2088 6uri jalur Abu Yusuf Al Qadhi, dari Hiqnm bin
Unuah, dari ayahnya, dengan ini, tanpa menyebutkan harganya.

DiriwaSntkan juga oleh fuySyafi'izo8g dari Mtrhammad bin Al Hasan,

dari Abu Yusuf, dengan ini.

2087 As-Sumn Al Kubn (6/31.
2088 4t-gu*o Al Kubm (6/ Gll.
2ct8e 41 Umm l<aryaAsySpfi'i (g/zz)l:
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AlBaihaqiberkata,"Dikatakan,bahwaAbuYusuf
meriwayatkannya sendirian, namun sebenamya fidak dernikian"'

Kemudian dia mengeluarkannyazogO dari jalur Az-Zubaidi Al Madani Al

Qadhi, dari Hisynm, yang menyerupai ifu, namun dia menetapkan

bahwa harganYa enam ratus ribu.

,., 
[4105]. Abu Ubaid meriwaSntkan di dalam Kitab Al Aneealloer

dari Affan, dari Hammad bin Zaid, dari Hisyam bin Hassan, dari Ibnu

sirin, dia berkata, "Utsman berkata kepada Ali, 'Mengapa engkau tidak

mernbimbing anak saudaramu ifu?' -yakni Auullah bin Ja'far-, dan

mury:hairnya (melarangnya menggunakan hartanya) menrbeli tanah

rawa seharga enatn puluh ribu dirham. Aku sangat senang bila itu dapat

difukar dengan sePasang sandalku."

Perhati,an:

Perkataan Penulis: "Tiga puluh ribu", kernungkinann5n dari

penyalin, sedangkan Snng benar adalah: enarn puluh'

'€'ot;:S* d:-i ,t tV i.t u-,)- [tt.'r] -lou
:d,;UWr igt 46b'&'i?t

l-). ,a.-, c rc
loL:rre tlJ.il a&u

1588-t41061. Hadits Ibnu Abbas mengenai firman

Allah Ta'ala, " Kemr.dian Jika menutut pendapafrnu merelm

telah cetdas (pandai memelihara harta)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 6),

maknanln: kamu memandang mereka baik dalam agama

mereka dan telah pandai dalam memelihara harta mereka-

2@o 4t3r*n Al Kubn (6/61).
zoer 1366 41,Anwlkarw Abu Ubaid.
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Al Baihaqizoez 6u'ri jalur Ali bin Abu Thalhah, darinya, lebih

lengkap dari ini.

L5SgPerkataari penulis: Diriwayatkan juga seperti itu
dari Mujahid dan Al Hasan.

I47O7l. Adapun abar Mujahid, diriwagratkan oleh [Ats-

Tsauril2o9s di dalam Jamilnya, dari Manshur, darin5n.

141081. Sedangkan atsar N Hasan, disandarkan oleh Al

Baihaqi2o9a kepada jalur, Yazid bin Harun, dari Hisyam bin Hassan,

darinya.

1590-141091. Hadits: Bahwa seoriang anak lelaki dari
golongan Anshar menuduh seorang perempuan dengan
dirinya di dalam Era'im3n, lalu hal ini diadukan kepada
(Jmar, namun dia mendapatiryn belum tumbuh (bulu

kemaluannya), maka dia berkata, 'Seandainyra telah tumbuh,
' niscaSn aku hukummu.'

Abu Ubaid mengatakan di dalam Al Ghari&oes, "lbnu Ulagryah

menceritakan kepada kami dari Isrnail bin Umayyah, ldarilzo9e

Muhammad bin Yahya bin Hibban: Bahwa diadukan kepada Umar

seorang anak lelaki png menuduh seorang perernptran dengan dirinya

2092 As\1alan Al Kubn (5 /56\.
2093 pi dalam naskah aslinln dicantumkan: At-Tirmi&i, sedangkan yang

dicantumkan di sini dari naskah p dan r.
2oe4 As15w7an Al Kubm 16/561.
20e5 Ghadb Al Hadib l<aryaAbu Ubaid, (3/2891.
2096 pi dalam naskah aslinya disebutkan: Ibnu, sedangkan lrang benar dari naskah

; dan r.
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melalui sya'imya, maka umar berkata, 'uhatlah dia.' Lalu mereka

mendapatinya belum tumbuh (bulu kemaluannya), maka Umar pun tidak

menerapkan hukuman terhadpanSn."

Abu ubaid berkata, "lr-i:i)t adalah menuduhnya serara dusta

telah melakukan sesuafu dengan dirinya'"

14108]. Diriwaptkan juga oleh AbdurrazzaqzoeT 6u6 Ats-Tsauri,

dari Ayyub bin Musa, dari Muhammad Ibnu Yahya bin Hibban, dia

berkata, "hnu Abu Ash-Sha'bah menuduh seorang perernpuan dengan

dirinsn di dalam s!/a'im!ra ..." lalu dia menyebutkan yang senrpa itu.

Ad-Daraquthni menyebutkan di dalam At-Tashhit bahwa Ats-

Tsauri keliru dalam hal ini, dan png benar: Bahwa anak lelaki itu milik

keluarga Abu Sha'sha'ah.

2@7 Mushannal Abdirmzzaq, no. 13397, 187 34'
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Pr*Y
KITAB SHULH (PERDAMALAI',0

';;.,8 
4-1lit i;; e.f uro [rr.r] -rorr

.!>(- i?'rf ,61 ,f-l t:-*!t ,cn l:*Jr

1591-141091. Hadits Abu Hurairah: 'Perdamaian
dibolehl<an di antara' sesirma kawn muslimin, kecuali
perdamaiar*oea yang menghalalkan Wng haram atau
mengharamkan Wng halal."

Abu Daud,2oee Ibnu Hibbanzloo dan Al 11uL62101 dari jalur Al
Walid bin Rabah, darinya, persis seperti ifu.

Diriwayatkan juga oleh Ahma62102 6uri hadits Sulaiman bin

Bilal, dari AI'Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah, tanpa redaksi

pengecualian.

zosa py4111
2099 S** 4bu Daud, no. 3594.
zLoo 56u1ri1i lbni Hibbn, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5091.
2LoL 74ut7u4^1r At Hakim (2/50).
2Lo2 114u"nu4 Al Imam Ahmad(2/566,).
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Mengenai masalah ini ada riwayat lain dari Amr bin Auf dan

lainnya sebagaimana yang sebentar lagi akan dikemukakan.

1592-t4ll0l. Perkataan penulis: Mauquf-nya hadits ini
pada Umar lebih mag;hur.

Al Baihaqi di dalam Al Ma'rifuP7os dari jalur Abu AlAwwam Al
Bashd, dia berkata, "fJmar mengirim sumt kepada Abu Musa..." lalu dia

menyebutkan haditsnya, di dalamn3n disebutkan: "Dan perdamaian ifu

dibolehkan..." lalu dia menyebutkannya persis seperti itu.

Al Baihaqi meriwaptkann5n juga di dalam ,4s-Sunar?1oa 6*i
jalur lain, dari Sa'id bin Abu Burdah, dia berkata, "Surat Umar kepada

Abu Musa..," lalu dia menyebutkan ifu di dalamnya. Insta Allah rrtrth
akan dikemukakan secam lengkap di dalam pembahasan tentang

pengadilan.

' HaditS Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf, dari
alnhnya, dari kakekqnt Bahwa Nabi C bersatda , " Orang-
orang mukmin ifu harus menepfr pemrranbn Wng telah
di*pakati oleh merel<a...' al hadits.

Telah dikenrukakan pada bab menahan susu pada ambing

heuran dan mengembalikan karena cacat, dan bahwa ifu adalah riwayat

At-Tirmidzi dan yang lainnya..

2lo3 74"767 As^Sunan wa Al Atsar, no. 3689.
2704 4t S*uo Al Kubra (6/651.
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oJ*r l# &t'\, Jr'fi,Ly.[trrt] -torr
.u6, .,ti r9(.ty

1593-t411U. Hadits: Bahwa beliau ! menancapkan

talang-talang air dengan tangannya di rumah Al Abbas'

Allmadzlos dari hadits Ubaidullah bin Abbas, dia berkata, "Al

Abbas mernpunyai talang air di ialanan Umar, lalu ketika dia

mengenakan pakaiannya pada hari Jum'at, pakaian itu terkena percikan

air bercampur damh dari talang air tersebut' maka dia Pun

memerintatrkan agar mencopotnya, lalu dia diternui oleh Al Abbas, lalu

berkata, ,Demi Allah, sesungguhnya itu adalah tempat dimana

Rasulullah $ menanpatkannya.' umar pun berkata, 'Aku tetapkan

bagimu kefika engkzu naik ke atas punggungku hingga engkau

meletakkannya di tempat dimana Rasulullah $ meletakkannya''"

Ibnu Abu 11u6*2106 menyebutkan, bahwa dia menanyakan

kepada ayahnya merrgenai ini, maka dia pun merrjawab, 
..Itu salah.''

Diriwayatkan juga Al Baihaqi2107 dari sejumlah lalur lainnya

yarg dha'if alau terputus. salah satu lafazhnya: "Demi Allah, itu udak

diletakkan serrlaunya, kecuali oleh tangan Rasulullah &f'"

Diriwa5ratkan oleh oleh Al Hakim di dalam Al Mustadmk,z1o8 di

dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dia dha'if

Insya Allah nanti akan dikemukakan di dalam pernbahasan tentang

diyat.

2tos 14*ru4 Al Imam Ahmad (L/2L01.
zto' 1111 15n1 Abu Hafim lL/4651.
2to7 4"-5*ru, Al Kubm (6/6G671.
2to8 14rs724-11 Al Haktm (3/37 4l -
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|c i'Ll W-,t :e1) oJ uo [t r r r] -r or t

d.U, ,;;:) I ,Sa ,i;;lt't{Jt :Jv ce tit* jb'^%'fi'61
aa

'€rdfr ,y Wt't lf t,r*F W lttf
1594-I4Ll2l. Hadits Abu Hurairah: " Janganlah

seseorerng dai kalian melarang tetanggan5n menyandarlmn
IaWryra pada dindingn5n." L^alu oftrng-orang menunduk,
maka Abu Hurairah berkata, 'Mengapa aku melihat kalian

berpaling, demi Allah sunggu aku akan hempaskan ini ke
pundak kalian.' Yalmi: sungguh aku akan lemparkan sunnah

ini ke tengah kalian.

Mutbfaq alaili.zLoe Driwayatkan juga oleh AsyS5nfi'i2110 6ari

jalur itu. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud2t11, At-Tirmi6ri2172 dan Ibnu

Majaft. 21 rs At-Tirmidzi berkata, "Hasan shahih. "

Mengenai masalah ini ada riwalnt lain:

[4113, 4Lt4l. Dari lbnu Abbas dan Majma' bin Jariyah.

Aku katakan: keduanya di dalam riwayat Ibnu Ma1afi.2114

2709 Shalili Al Bukhari, no. 2463 dan Shahih Muslim, no. 1609.
2llo 714u"nr4 As5rSgnfi'i,h .224.
2711 5*ro4bu Daud, no. 3634.
2172 SwvanAt-Timidz', no. 1353.
2113 Sulan tbni lulajah, no. 2335.
2LL4 Sunan lbni Malah, no. 2337, dari Ibnu Abbas, dan no. 2336 dan Majma' bin

Jariph rg.
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Perhatian:

Abdul Ghani bin Sa'id berkata, "Semua orang mengatakanr'aJ,.

(kayu-kayunya), dengan bentuk lafazh jamak, kecuali Ath-Thahawi,

karena dia mengatakan dengan lafazh tunggal."

Aku katakan: Ath-Thahawi tidak mengatakannya kecuali karena

menukil dari yang lainnya. Dia berkata, "Aku mendengar Yunus bin

Abdul A'la, dia berkata, 'Aku menanyakan hal itu kepada Ibnu Wahb,

dia pun berkata, 'Aku mendengar dari jama'ah2 trJJ* (kayr.r), lafazh

tunggal."' Dia berkata, "Dan aku mendengar Rauh bin Al Faraj berkata,

,Aku menanyakan hal itu kepada Abu Yazid, Al Harits bin Miskin dan

Yunus bin Abdul A'la, maka mereka mengatakant{J;,. (kayu), dengan

nashabdan tanwin dalam bentuk kata funggal.".

t41151. Riwayat Majma' menguatkan periwayatan orang yang

meriwayatkannya dengan lafazh jamak. lafazhnya: Bahwa ada dua

orang bersaudara dari Bani Al Mughirah yang berjumpa dengan Majma'

bin Jariyah Al Anshari dan banyak orang lainnya, lalu mereka berkata,

"Kami bersaksi bahwa Rasulullah ,$ bersabda, 'Janganlah seoft,ng

tebngga melamng tetanggan5a menancapkan pada

dindingn5Ta'." Demikian juga riwayat Ibnu Abbas.

t4LL6l. Diriwayatkan oleh oleh AI Baihaqi2ll! 6uri jalur Syarik,

dari Simak, dari Ikrimah, darinya, dengan lafazh: "Jika slah seoftng

dari t<atian diminta oleh tetanggan5n untuk dia menumpangkan kuw-

kaytn5n pada dindingnya, mal<a ianganlah melamngnya."

e ., *rrf *-" urt Jtlk-l .[t r r v] -t oro

2LL5 4t-5*u, Al Kubm(6/691.
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1595-141171. Hadits: 'Tidak halal harta seorang

muslinfLr6 kecuali dengan kerclaan hati dari4p-"

Al Hakim2117 666 hadits lkrimah, dari hnu Abbasr " Tidak halal

bagi saeorang dari harta saudamng kquali apa t/ang diberikann5n

dengan kerelaan hati darin5n" Da menyebutkannya di dalam hadits

ynng panjang.

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthniz118 6ri jalur Miqsam,

dari Ibnu Abbas, menyerupai itu di dalam sebuah hadits. Di dalam

sanadnya terdapat Al 'Arzami, dia dhaIf.

t411SI. Driwayatkan juga oleh hnu Hibban di dalam kitab

Shahitrnyazlle dan Al Baihaqi2120 du6 hadits Abu Humaid As-Sa'idi,

dengan lafazh: " Tidak halat bagi ses@ftng unfuk manga nbil tongl<at

audanryn tanp kerelaan hati darinSa. Dqnikian itu larena Allah

sangat manghanmkan harb samng muslim atas muslim lainn5a-"

Ini dari riwayat Suhail bin Abu Shalih, dari AMurrahman bin

Abu Sa'id, dari Abu Humaid. Ada juga yang mengatakan: dari

AMurrahman, dd Urnarah bin Haritsah, dari Amr bin Yatsribi.

Diriwayatkan juga oleh Ahtnad2121 dan Al Bailraqi.zlz2 hnu AI Madini

menguatkan riwayat Suhail.

Dalam masalah ini ada riwaYat lain:

zte 1qr4t0).
2LL7 Mustadmlt Al Hakim(L/93\.
2tr8 SwTan Ad-Damqutlni (3/251.
zlte 51ru1r115lbni Hibbn, no. 5978.
2t2o 4"5*u, Al Kubm(6/t0Dl.
2121 Musnad Al Imam Ahnad(3/4231.
2122 4" Srrrn Al Kubm(6/100).
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14119t. Dari lbnu umar, dengan lafazh: "Janganlah seseonng

mqnemh (susu) heunn omng lain bnp seizinn5a..." al hadits, Muttafaq

albih.2t23

l4121l. Dari A6ullah bin Mas'ud, dia memar{uLl<anrrya

(menyandarkannya kepada Nabi $), "HammnSD hafia seomng muknn

seperti hamnn5n damhn5a --."

Diriwaptkan oleh Al Bazzaglz4 dari riwayat Amr bin 'Utsman,

dari Abu syihab, dari Al A'maqr, dari Abu wail, darinya. Dan dia

berkata, "Abu Syihab meriwayatkannya sendirian"'

l4L2l]j. Ad-Daraquthliz72' meriwayatkan dari hadits Anas

dengan lafazh seperti yang dikemukakan oleh Penulis, di dalam

sanadnya terdapat Ibnu Muhammad AlFihri. [Perawinya]2126 lall Yahya

bin Sa'id tidak diketahui. Ada jalur lainnya yang dikeluarkannyazlzT dat't

Humaid, dari Anas. Perawi yang meriwa5ratkan darinya adalah Daud bin

Az-Zabriqan, dia matrukul hadits(haditsnya ditinggalkan).

l41r22l. Diriwa5ra&an iuga oleh Ahmad2128 dan juga Ad-

DaraquthnizTzg f,a; hadits Abu Harrah Ar-Raqawyi, dari pamannya. Di

dalam sanadnya terdapat Ali bin bin Zaid bin Jud'an, ada kelemahan

padanya.

2123 56u1ri1, Al Bukhai, no- 2435 dan Shahih Muslim, no. 7726-
2124 14*nu4AlBazzar' no. 1699.
2L2s Sw1an Ad-Damquthni, 3/26.
2L26 gidalam naskah qglinya dicantumkan, trjl (riwayat), ini salah, ynng benar dari

naskah l dan, ({1t1, Perawin5n).
2127 Sunan Ad-Danquthni 13/251.
2Lat Musnad Al Imam Ahmad (5/7 2).
2t2e Su?an Ad-Danquthni (3 / 261.
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l4l23l. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud2130, At-Tirm1d62131

dan Al Baihaqizlaz dari hadits Abdullah bin As-Saib bin Yazid, dari

ayahnya, dari kakeknp, dengan lafazh: "Janganlah ses@ftng

menganbil banng milik audanrya, bik smm bqcanda rrnupun
sqfus..." d hadits.

Ahrnad b€rkata, "Dia adalah Yazid anaknya saudara perernpuan

Namir. Aku fidak mengaahui miliknya selain ini." Dinukil oleh Al
Atsram.

Al Baihaqi be*ata, "Sanadrya hamn, dan hadits Abu Humaid

adalah faang paling shahih dalam rnasalah ini."

2t3o S*-r 4bu Daud, no. 5003.
ztsl Suvan At-Tlrmidzi, no. 2160.
2t32 4-5*.2 Al Kubm,6/LOO.
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;JYjl-.ts"
KITAB I]AWAIAH

(PERALII{AN UTANG)

,2ti1r,rJ e,#v,y,luut6t \* [t r r t] -r orr

M:Jv *; *aX" ;* lt J;r'of e;-; oJ * ,gr$ *
'et',# e7Ll 61 6yri"&'1^

1596-141241. Hadits AqrSlnfi'i, dari Malik, dari Abu
Az-Zinad, dari Al A'ruj, dari Abu Hurairah: Bahwa
Rasulullah C bermMa, 'Penundaan pemba5nnn utang
(tanpa udzur) oleh orang IaSn adalah suafu kezhaliman. Dan
jil<a alah seorang di antara lalian diminta menagih utang
kepada ohng kaq, mal<a hendaHah dia menagihnym..

Muttafaq u6nfi33 dari hadits Malik. Diriwayatkan juga oleh pam
penyusun'kitab-kitab sunat*134 6oru1i At-Tirmidzi, dari hadits Abu Az-
Ziradjuga.2rss

2t33 Shahiti At Bul<har!, no. 2287 dan Shahih Muslim, no. \464.
2734 sunan Abu Daud, no. 334; sunan An-Nasa 'd no. 4688 dan sunan lbni

MaJah, no.2403.
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l4l25l. lMereka juga meriwayatkan2l36 6ri jalur Hammam, dari

Abu Hurairat1.2137

l4L26l. Driwayatkan juga oleh Ahmadzl3s dan At-Tirmidtiatse

dari hadits hnu Umar, menyerupqi itu.

t5g7' Perkataan penulirs: Dan diriwa5Tatkanz'Maka

apabila satah *o?ng dari lalian diminta untuk menagih

utang kepada orang ht , hendaHah dia menagih(ryra)'"

DriwaSntkan juga dengan lafazh: 
'J+l $y5 gan apbita diminta

wtuk mazagih ubng...l dengan wawu (dan). Ini lebih masyhur, dan itu

sernakna dengan yang p€rtarna

Itu salah satu riwayat shahih Alxnad.zr4o Sedangkan Snng

dengan wEwuadalah riwayat Muslim dan 5nng lainnya.

2135 Tidak ada arti dari pengeanalian At-Tirmidzi, karena dia juga

mengeh.rarkanqp (no. 1308) dati jalur Sufyah, dari Abu Az-Ztrnd'
2136 Ungkapan inl haqra asumsl, bahun mereka png disebutkan itu semuanya

mengelurkanrryra Juga dari Hammam, dari Abu Huralrah, namun sebenamya

fidak demikian, karena lnng mengeluarkannlB dari Jalur ini adalah: Ahmad,

2/260; Al Bukhari, no. 2400, Muslim, no. 1564 (33) dan Al Qudha'i di

dalam Msmd,AsfSyiha4 no. 43.
2ts7 Apayang di antara dua tanda kurung ini ini tidak tercantum di dalam naskah

aslin5n, namun itu terdapat di dalam naskah r, sementam di dalam naskah M

dicantumkan dengan kalimat: "dan dia mengeluarkannln juga dari jalur ..."

dalam bentuk tunggd.
213n Mtgnad Al Inan Ahnmd enll-
213s Sunn AbTirmidzi,no. 1309.
2140 pi dalam riwayat Imam Ahmad, aku tidak mendapatiqn dengan 6a ', bahkan

saya tidak menemukannya dengan lafazh yang dikemukakan di sini, akan

tetapi dengan seperti lafazh Muslim dan yang lainnya, yaitJ dengan wawu,

dan tafazh lll menggantikan lafazh .1;,lpada. sebagian besar riwayatnya. Dan

di salah satu tempatnya (2/462ldikemukakan dengan lafazh: :* * VtVl
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Perhatian:

Al Khathth66i2141 berkata, "Para ahli hadits mengatakan' b.$j,

dengan tasydid.lni keliru, sedangkan yang benar adalah: #, d*gun

1a6 1zt+z bq'sukuntanpa bsdil.

' Hadits: " Pinianan han s dilremblilan, dan orang

trang meniatnin btutang."

Akan dikernukakan sebentar lagi.

' Hadits: I-arangan menfual utang dengan utang.

Telah dikernukakan di dalam pernbalrasan tentang penerimaan.

|J-j:,.tl (Dan bamngsiap gng diminta untuk mqagih ukng kepada onng

l<agm, maka hendaHah dia menagih(ngl.
2t4t 74u'"1i. As-Sunan (L / 871.
2142gurinaskah r.
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y*Il".Y
KITAB DIIAMN (JAMINAI.I)

i3--:lr, ,i:,riy ii-rar :irlr;f nJ u* [t r rv] -r or,r
t .'. t a,,. ! o-.

'l)v 6)ts curz;t

159 8-14L271. Hadits Abu Umamah : 'PlnJaman hatus
dil<embalilan, utang harus dilwasi dan penjanin berutang."

Alunadzl43 dan para pen!,usun htab-kitab Swat?7M kecuali

An-Nasa'i. Di dalam sanadnSn terdapat Ismail bin 'A15/asy, dia

meriwaptkannya dari Syami, yaitu Sytrahbil bin Muslim, dia mendengar

Abu Umamah. Ibnu y1* 2745 mardha'ifl<amtya karena Ismail, n.unun

itu tidak tepat. Hadits ini terdapat juga di dalam riwayat At-Tirmidzi
pada pembahasan tentang tu*6121t15 dengan redaksi yang lebih

lengkap, dan ini diringhszlaT olehhnu Maja[.21t18

2143 Musnad Al Imam Ahmad (5/267).
2LM Srnuo Abu Daud, no. 3536; Sunan At-Trmidd, no. 1265 dan Sunan lbni

Majah, no. 2398.
ztas 41 714r1iu11u (9/lT2:).
2146 Sunun At-Tinnidzi, no.2720.
ztsz lo/ Lll.
2La8 9i dalam naskah r ada tambahan kata "di sini," namun ifu tidak terdapat di

dalam naskah aslinyn, Sementara di dalam naskah I dituliskan di atas barisnya

tanpa mencantumkan tanda "benar."
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Di dalam riwayat An-Nasa'i ada dua jalur dari riwayat selainnya;

yang pertama dari jalur Abu 'Amir Al Washshabizl49' dan yang kedua

dari jalw Hatim bin [Huraits]2150, keduanya dari Abu Umamah'

Dishahihkan oleh hnu Hibban2151 dari jalur Hatim ini, dan dia dinilai

biqah oleh'Utsman 66-Pr'1rri.2152

Perhatian:

Kebanyakan lafazh mereka:'af4:iJ-1r;ir... lPiniaman harus

dikembalil<an...1, dan pada sebagian lafazh mereka ada tambahan:

isri;'t;a;lt2 ldan piniaman harus dikmzbatikanl, dan saya tidak

melihat pada lafazh mereka: isti';'tirr;t Qcniaman harus dikernbdil<artt

sebagaimana yang diulang-ulang oleh Penulis'

Pada sebagian naskah dicarrtumkan: 
qDan Abu Qatadah,,

sebagai ganti "Abu lJmamah," ini dari kesalahan p€n]Elin'

1412g1. Diriwayatkan iuga oleh lbnu Maja[215s dan Ath-

Thabarani di dalam Musnad,4s5rSg6yyfils dari jalur Sa'id bin Abu

Sa'id, dari Anas.

l4l2gl. Diriwayatkan oleh oleh Ibnu Adi2155 dari hadits Ibnu

Abbas, pada biographi Ismail hnu Ziyad 6s-sakunilz155, dan dia men-

dha'ifl<anrrya.

2749 4*5** Al Kubmkarya An-Nasa' i, no' 5781'
2150 pi dalam naskah aslinf dicanhrmkan dengan lafazht "Harb", ini salah,

sedangkan png benar dari naskah M dan D serta As-9unan Al Kubml<arya

An-Nasa'i, no.5782-
2l5L Shalnli tbni Hibhn,pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5094.

2152 7riP, 4d-Dariml, no.287.
ztss s*r* 16n1 Malah, no. 2399.
ztu Mtwnad AsYSSamijYin, no- 62L'
2155 4111"r11karp hnu Adi (1/314).
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141301. Diriwayatkan juga oleh Abu Musa Al Madini di dalam

,Ash-shahabah dari jalur suwaid bin Jabalah. Ad-Daraquthni

mengatakan, "Tidak benar dia pemah berjumpa dengan Nabi $, dan

haditsnya mutsal." Dia juga berkata, "sebagian mereka mengatakan,

bahwa dia pemah beriumpa dengan Nabi $."

l413tl. Diriwayatkan juga oleh Al IGathib di dalam At-

Tatkhist?lsT dari jalur hnu Lahi'ah, dari AMullah bin Ha5ryan Al-laitsi,

dari seorang laki-laki lainnya dari golongan mereka, dia berkata,
,,sesungguhnya aku berada di bawah unta Rasulullah fl|, air liumya

mengenaiku dan mengalir kepadaku, saat itu beliau bersabda..." lalu dia

menyebutkannya.

1599-14L321. Hadits Abu Sa'id: 'Kami bersama

Rasulullah C dalam (mengunrs) ienaz.ah,lalu ketika ienaz.ah

itu telah ditetakkan, beliau $ bersabda, 'Apakah l<awan

lalian ini mempun5mi utangi?' Mereka meniawab, 'Ya, dua

dirham.' Beliau bersabda, 'shalatkanlah teman kalian ifu-'

Maka Ali berkata, 'Wahai Rasulullah, dua dinar meniadi

tanggunganku dan alan menjaminnya.' Maka beliau pun

berdiri flalu menshatatkanl2lssnya, kemudian beliau berbalik

kepada Ali dan bersabda, 'Semoga AIIah membalasmu

dengan kebail<an atas keislaman dan membebasl<an

2156 Ada kesalahan di dalam naskah aslinya yang mencantumkan: As-salnri,

adapun png dicantumkan di sini dart naskah; dan s, dan begitu pula riwayat

lbnu Adi.
2157 Talldnsh Al Mutasyabih, no. 357.
2158 p1 dalam naskah aslinyn dicantumkan dengan lafazh: j*i, dengan ft!,

sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah I dan ,.
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tanggunganmu sebagaimana engkau telah membebaskan

tanggungan sudaramd."

Ad-Daraquthnizls9 dan Al Baihaqi2l60 dari beberapa jalur

dengan sanad-sanad yans dha'it di bagian akhimya disebutkan: " Tidak

ada seorang muslim pun tpng membebaskan tanggWgan saudamn5n

kauali Allah mqnbebaskan bnggangannW pda hari kiamat"

Pada sexnuanya disebutkan, bahwa utangnya ifu adalah dua

dinar, dan ada tambahan: Lalu sebagian mereka mengatakan, "Apakah

ir.,i2161 khusus unfuk Ali atau untuk kaum muslimin pada umumnya?"

Beliau pun menjawab, "Unfuk kaum musilmin pada umumnya'"

Perhatian:

Jelas bahwa kalimat "dua dirham" adalah asumsi 5nng keliru,

narnrn disebutkan juga di dalam Al Mukhtashil tanpa sanad: dua

dirham.

1600- Perkataan penulis: Dan disebutkan di dalam

suafu riwayat: Bahwa ketika Ali melunasi utang orang

oenazah) tersebut, behau bereaua, 'selatang, englau telah

men5rcjuklan ldifrt5n-"

Aku katakan: Yang diketahui, bahwa itu dikatakan kepada Abu

Qatadah, sebagaimana yang nanti akan dikemukakan.

2t5e Sw1aty Ad-Danquthni 13/ 464n.
2L6o As15u7an Al Kubm6n2-731-
2161 Yalmt doa tersebut. Dernikian png disebutkan di dalam anotasi naskah

aslinln.
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1601-141331. Hadits: Bahwa dibawakan ienazah

kepada Nabi c untuk beliau shalatkan, lalu beliau bersaMa,

"Apal<ah lawan lalian itu memptn5ni utangi?" Mereka

menjawab, 'Ya, dua dinar-" [-alu Abu Qatadah berkata,
.Dra dinar itu aku iamin, wahai Rasulullah." Maka beliau s
pun menshalatlrann3Ta.

Al BuldEd2162 dari hadits Salarnah bin Al Ak^'a', secara

paniang lebar, di dalamnln disebutkan, bahwa utang tersebut tiga dinar.

141341. Diriwayatkan juga oleh Ahmad,2163 Abu Daud,2164 po'-

!r,fasa.i2165 dan hnu tliff,6r12165 dari hadits Jabir, di dalamnya

disebutkan, bahwa utang tersebut dua dinar. Ahmad,2167 Ad-

Daraquthnizl6s 6* Al Hakim216e menambahkan: Bahwa ketika dia

melunasi utang orang ("nazah) tersebut, Nabi $ bersabda kepadanya,

,Sekamng, engl<au telah menyeiuklan kulitn5n." Dalam riwa5rat lainnya

disebutkan: " ... kubumnnSn."

2162 shalnh Al Bul<hari, no.2295-
2163 14**4 Al Imam Ahmad,(3/296,3301.
21fa 5** Abu Daud, no. 3343.
2165 SuTan Arl-Nasa' i, no. L962.
2t56 Shalili lbni Hibbn,pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3064'
2767 Musnad Al Imam Ahmad (3/3301.
2168 5** 4d-Damquthni (3/7 91.
2L6e Musbdmlk Al Hakn (2/581.

. I .1., o7. 1.
,i.l fU": 4.lt 4'll

"3r
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t41351. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa' i2170, At-Tirmi6ri2l7l

dan dia menshahihkannya dari hadits Abu Qatadah tanpa menyebutkan

jumlah utangnya, serta oleh hnu Majah2772, Afurtadtz773 dan lbnu

gi65*217a dari haditsnya dengan menyebutkan utangnya tujuh belas

daham.

Dsebutkan di dalam riwayat Ibnu Hibbarr?77s yang lainnya:

delapan belas (dirham). Ibnu Hibban juga meriwayatkanzTT6 6*i hadits

Abu Qatadah, bahwa utang tersebut dua dinar.

Dia juga meriwaptkan di dalam Tsiqat'nyazt77 iun hadits Abu

Umamah yang menyerupai ifu, namun tanpa menyebutkan secara jelas

orang yang mengatakan hal itu (menjamin utang jenazah tersebut),

perawin5ra mengatakan, "Lalu seorang lelaki dari orang-orang yang

hadir berkata, 'Aku akan melunasi yang dua dinar 612178 atas

namanya."'

160 2-l4Lg6l. Perkataan penulis: Disebutkan iuga di

dalam suatu riwalnt: Bahwa ketika Abu Qatadah meniamin
(utang) yang dua dinar dari mayat tersebut, Nabi 0
bersabda , " Dua dinar ifu meniadi tanggunganmu sebagai

2l7o SunarT An'Nasa' i, no. 1960.
2L7t Sunan At-Tirmidd, no. 1069.
2L72 Sunan lbni Maj,ah, no.2407.
2173 Musnad Al Imam Afunad (5/3111.
2174 ShatTitl tbni Hibbn, pembahasan tentang pe6uatan baik, no. 3060, dengan

lafazh: "Sementara mayat itu berutang delapan belas atau tujuh belas

dirham."
2175 61-1 catatan kaki yang sebelumn5n.
2176 Shaffii lbnt Hibban, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 3058-3059.
2177 Ab-Tsiqarkarrn hnu Hibban 15/7271.
zna p/4141.
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pengutang, dan si ma5nt telah terbebas." Dia berkata, *Ya."

[-alu beliau pun menshalatkannya

Driwayatkan oleh Ad-Daraquthp12l79 sempa itu dan Al

Baihaqi2l8o dengan lafazhryra, dan di bagian akhimya disebutkan,

" Selenng, engkau telah manyeiul*an kulibtSa."

1603-Perkataan penulis: Kemudian para

menukil, bahwa ini teriadi di permulaan masa

kemudian setelah Allah menganugerahkan

penaklukan, beliau bersaMa, nAku lebih berhak

orang<rrang beriman daripada dii mereln *ndirt."
terhadap

Nanti akan dikernukakan secam ielas dari hadits Abu Huraimh,

dan itu terdapat di dalam riwayat Ahmad dalam hadits Jabir yang lalu.

1604-141371. -Perkataan penulis:2181 Dinukil iuga dari

beliau $, bahwa"di dalam pidaton5;a beliau mengatahan,

'Barangsiapa meninggallan harta atau hak, maka ifu unfuk
para ahli warisn5a, dan barangsiapa meninggall<an beban

atau utang mala semuanp meniadi tanggwganku, dan

utangnSp menjadi tanggwganku." Dikatakan, 'Wahai

Rasulullah, apakah (ketetapan) itu (berlaku) iuga atas setiap
pemimpin setelahmu?" Beliau meniawab , " Dan iuga atas

*tiap pemimpin setelahku."

2779 Sw1an Ad-Damquthni Bnq.
2t80 4-,9*uo H Kubn 6n 41.
2187 Di dalam naskah aslinya dicantumkan: "Hadits", sedangkan yang

dicantumkan di sini dari naskah ; dan r.

ulama

Islam,

banSnk
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Baglan permulaan hadits ini disebutkan secara valid di dalam

Ash-Shahihatu?l8z d66 hadits Abu Hurairah. Sernentara redalsi dari

mulai: "Dikatakan, 'Wahai Rasulullah ...dst." hingga akhir, Al Qadhi

Husain, Al Imam dan Al Ghazali telah lebih dulu menyebutkannya

daripada Penulis.

Maknanya terdapat di dalam riwayat Ath-Thabamni di dalam.4/

lgu6irzras ea6.

141381. Hadits T,adzandari Sulaiman, dia berkata, "Rasulullah $
mernerintatrkan kami unhrk menebus para tarlaanan muslimin dan

memenuhi pernrintaan mereka, kernudian beliau bersaMa,

:j'^K G-,r')l k *,;i,ti r* b il lY';i; ;

,5y.llj,l

), . . .
,y *t 'j6 t 

J"ri; rtil ,t, *t t bt S-r 6-,8 * A:)

" knngsiap meninggallan harta makd ifu unfuk pam ahli

warisn5n, dan meninggall<an utang maka ifu meniadi

tanggunganku dan para pemimpin setelahku, 6p"S diambilkan) dari

bitul mal kaum muslimin."

Di dalam sanadnya terdapat tAMul Ghafurlzra+ bin Sa'id Al

Anshari, dia matruk(riwayatrya ditinggalkan) dan juga tertuduh.

2182 Shaliili Al Bukhari, no.2298 dan Shahih Muslim, no. 1519.
2183 N Mu,jam Al lGbir no. 6103.
2lu pi dalam naskah aslinya dan naskah r dicantumkan: Abdul Ghaffar,

sedangkan di dalam naskah p dicantumkan Abdurrahman' Adapun yang

dicantumkan di sini dari Al Mu'iam N Kabirdankitab-kitab biogrufi. Al uqaili

menasabkan kepadanya di dalam Adh-Dhubfa',3/LL3, demikian juga di

dalam riwa5nt Ath-Thabarani flbnu Sa'id). Dan begitu juga penasabannya

418

-



Talkhishul HaNr

]:.tt ..'f

oleh lbnu Abu Hatim di dalam Al Jarh wa At-Ta'dil l6/551dan Ibnu Adi di
dalaim Al Kamil, 5/329 (lbnu AMil &iz). Sementam Al Bukhari, An-Nasa'i
dan lbnu Majah menyebutkannSn tanpa nasab, mereka mengatakan: Abdul
Ghafur Abu Shalih Al Wasithi. Dia itu haditsnya ditinggalkan, bahkan Ibnu
Hibban menisbatkannya kepadalemalsuan hadits. Silakan bhat At-Taril<h Al
Ihbtrl6/1371; Adh-Dhu'ak 'lo4n An-Nasa'i, hal. 71 dain KtabAl lutajruhin

12/148),.
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a.a

s-Jl..?Y
KITAB ASY-SYARII{AH

(KER.IASAIvIA)

io, & lnr Jytll s;} cj u*.[trrt] -t t. o

$.rtf'Hn6,fPr i,tl 6 z)li?nr Ji,Jv'rx:t#
W.'u .;? +Q iJ.:6;l or.i rif ,l*v

L605-141391. Hadits Abu Hurairah: Rasulullah C
bermbda, nAllah Ta'ala Wirman, 'Aktt meniadi pihuk

ketiga dari dua orirng Wng berserilat, *lama nlah seorirng

dan keduanya frdak mengffifianati mitanya. Jika salah

*onang dari keduanya berHtianat, mala Aht keluar dari
(petserilatan) kduan5n' ."

, Abu puu62185 dari hadits Abu Huraimh, dishahihkan oleh Al

Hakim2186 dan dinilai cacat oleh Ibnu Al Qaththan2l87 karena tidak

diketahuinya perihal Sa'id bin HaSiyan ayahnya Abu Hayyan (salah

seorang perawi di dalam sanadnya), dia disebutkan oleh lbnu Hibban di

2185 sw|an Abu Daud, no. 3383.
2tu6 Mt$tadmlk N Hakn (2/521.
2187 Rattan Al Wahm wa Al lham (4/4901.
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dalam Ats-Tsiqat2ls dan menyebutkan bahwa Al Harits bin Yazid juga

meriwyatkan darinya. Na:mun Ad-Daraquthni menilainya cacat karena

mutal, karena tdak menyebutkan Abu Humimh. Ad-Daraquthni

mengatakan, bahwa ifulah lrang benar, dan tdak ada yang

meqnndarkannp selain Abu Hammam bin Az-Zbriqan.

Mengenai rrasalah ini ada riwapt lain:

1414101. Dari Hakim bin Hizam png diriwayatkan oleh Abu Al

Qasim Al Ashbahani di dalam At-Taryhib w;a At-Tarhib.

U-;, ok 'n-; i. qilr'of,Ly.[tI l] -r r.r
.'.> t'fi.f A'rt\ryAt * *, {'bt *U,

t6O6-14L411. Hadits: Bahwa As-Saib bin Yazid adalah
mitra Nabi C sebelum diutusn3n beliau, dan dia

membanggakan persekutuanqTa itu setelah diutusn3la beliau.

Dernihan yang disebutkannp. Lafazh "lbnu Yazid" adalah

keliru, karena sebenamya dia adalah As-Saib bin Abu As-Saib.

Driwayatkan juga oleh Abu Daud2189, An-Nasa'i21e0, Ibnu Mala[2191

dan Al Haldmz1ez darinya: Bahwa dia adalah mibanya Nabi $ di

pernrulaan Islam dalam masalah perdagangan. Lalu ketikazl93

penaklukan Mekkah, dia berkata, "Selamat datang saudaraku dan

2188 46-7"i*rkar!ra lbnu Hibban (4/2801.
2189 Swvan Abu Daud, no. 4836.
2790 4"^5unu, Al Kubn, karya An-Nasa' i, no. 107M.
2791 SuTan tbni Maiah, no.2287.
zLez Mustadmlk Al Hakim (3/671.
2193 pi dalam naskah aslinya disebutkan: "Dari hari penaklukan," sedangkan

tanpa kata "Dari" lebih tepat sebagaimana di dalam naskah; dan :.



Talkhishul Habir

mituaku, yang meny€nangkan hati dan tidak suka berbantah-bantahan."

Ini lafazh Al Hakim dan dia menshahihkannya.

Di dalam riwayat hnu Majah disebutkan, "Engkau dulu adalah

mitraku di masa jahiliyah."

Diriwa5ntkan juga oleh Abu Nu'aim di dalam N Ma1ihl721s4

dan Ath-Thabarani di dalam At ltabiPtes dari ialur Qais bin As-Saib.

Dirir,vayatkan juga dari Auullah bin As-saib, vmg mana Abu Hatim

mengatakan di dalam Al 'Ial,ztso "AMullah ini bukan yang senior."2197

L6O7-14L421. Hadits: Bahwa Al Barra' bin Azib dan

Zaid adalah dua orang lnng bermitra.

Ahmad21e8 dari jalur Amr bin Dinar, dari Abu Al Minhal: Bahwa

Zaid bin Arqam dan Al Bara' bin 'Azib adalah dua orang png bermiha.

Keduaqn mernbeli perak s@ara funai dan tempo, lalu hal ifu sampai

kepada Nabi $, maka beliau memerintahkan kepada keduanya, bahwa

2re4 14u'ri72 7 Ash-Shaha bh (4/ 3221.
2res 41 114, 7u- Al lkbir, no. 929.
2te6 ltat lbnt Abu Hatlm (l/L261. Lafazhnya' "Ahr katakan kepada aphku,

'Tentang hadits kemihaan (perserikatan), apa lrang shahih dari itu?' Ayatrlnr

berkata, Abdullah bin As-Saib bukanlah 5nng senior, dan pada masa

Rasulullah sAW ada peiistiwa, sedangkan kemibaan dengan ayahnp lebih

lama. Wallahu a'lam'-"
Di dalam anotasi naskah asliryra disebutkan komentar terhadap kalimat:

bukanlah yang senior, sebagai berikut Yakni hingga dia hahl jumlah ini

secara tepat.
2L97 9i dalam naskah I dicantumkan (dengan lafazh): bukan yang lunrs, dan di

dalam naskah r dicantumkan (dengan lafazh): bukan yang kuat, sedangkan

yang dicantumkan di sini adalah yang benar sebagaimana di dalam naskah

aslinya dan At llat Silakan lihat cetakan yang telah ditahqiq (7/373)-
2teB 14*nu4 Al Imam Ahmad (4/37 71.
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yang furni agar mereka selesaikan,2199 sedatrgkan !/ang ternpo agar

mereka kernbalikan.

Di dalam ritmpt Al Bukhari,22oo . hadits ini sanadnln

bersambung tapi tidak dengan redalsi ini.220r

Perhatian:

R€dalsi ini menurriukkan sahnfia mernisahkan transaksi.

Mengeoai rnasalah ini ada riuapt hin:

EfAq. Dari Abdultah: 'Aku, Arnrnar dan Sa'd b€rs€rikat

(b€rrnitra) dahm bagian dari perang Badar ..." d hadits. Diritrayatkan

oleh Abu Da;dimz dan fui-Nasa'1.2tt3

zree la/4t51.
22oo Slnhili Al Bukhail, no. 3939, 39210.
2201 yu6ri matarnya, sebagaimana png disebutkan di dalam anotasi naskah

aslin5n.
2202 5*r4v Abu Daud, no. 3388. Sanadngra terputr.s, dari riwayat Abu Ubaidah,

dari aphnya,lbnu Mas'ud, namun dia fidak mendengar daringra.
22og Swuan An-Nasa'|, no. 4597 .
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*KJt .rB"ta

KITAB WAI(AIAH (PERWAKILA}.I)

' Hadits: Bahwa beliau S mewakilkan (memberi

kuasa) kepada para pemungut zakat unfuk memungut z-al<at.

Telah dikernukakan di dalam pembahasan tentang zakat.

' Hadits: Bahwa beliau $ mewakilkan kepada Urwah
Al Barizi untuk membelikanqTa hewan kurban.

Telah dikemukakan di permulaan pembahasan tentang jual beli.

',y, F:: *v\" Jb'8,Ly.[rr tt] -rr.,r
.:o$:" €J 4+'t r3.)i e'oi:r,-,Xi'i. ;#
1608-l4LMl. Hadits: Bahwa beliau C mewakilkan

kepada Amr bin Umayyah Adh-Dhamri untuk menerima
pemikahan Ummu Habibah binti Abu Sufuan.

Al Baihaqi mengatakan di dalam Al Ma'rifah,22o+ "Kami
meriwayatkan Abu Ja'far Muhammad bin AIi, bahwa dia menceritakan
ifu." Namun Al Baihaqi. fidak menyandarkannya di dalam Ar Ma nfah,

22cA Ma?iht A-Sunan wa At Atsar(B/2911.
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dernikian juga yang diceritakannya di dalam Al Khilafi5ryt22oS run u

sanad.

Dia riwayatkan juga di dalam As'Sunat?206 dari jalur lbnu Ishaq:

Abu Ja'far menceritakan kepadaku, dia berkata' "Rasulullah S

mengufus Amr bin Umayyah Adh-Dhamri kepada An-Najasyi, lalu dia

menikahkan beliau dengan ummu Habibah, kernudian menyerahkan

ernpat rafus dinar atas namanYa'"

Adalah rnasyhur di dalam sftohno7, bahwa beliau mengutus

Amr bin Umay5nh kepada An-Najasyi, lalu dia menikahkan beliau

dengan Ummu Habibah, dan kemungkinannya bahwa Amr atau An-

Najaryi sebagai wakil dalam menerima akad nikah itu, dan zhahimya di

dalam riwayat Abu Daud22o8 darr An-Nasa'1,2209 bahwa An-Najasyi

melangsungkan akad nikahnya atas nama Nabi $' sernentam wali

pemikahan adalah Khalid bin sa'id bin Al Ash, sebagaimana disebutkan

didalamAlMaghazi.Pendapatlainmenyebutkan:Utsmanbin
Allan,22lo narnun itu keliru.

zLy [trto] -\t.1
.dr* r6r.)i e Q,

1609-t41451. Hadits: Bahwa beliau C mewakilkan

kepada Abu Rafi' untuk menerima pemikahan Maimunah'

2205 : 1;1lu1 Mul<htashar Al Khilaftgnt 14 / \ZL-L22\
22cig 4"-5*u, Al Kubn (7 /L391.
2207 ljfiv1 Ath-ThabqaiA XuO^karya Ibnu Sa'd, (8/98-99) dan Mustadmk Al

Hakim,(4/221dari Jalur Al Waqidi'
2208 g*-, 4bu Dard, no.2LO7 ,2108.
2209 SuITan AIr-Nasa'i, no. 3350-
22ro 14*1u4.7 Al HaHn (4/201dan N Isfrbb,lL3/41,

J y, *,) {'\, ;-fi
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Malik di dalam Al Muwathgiu'22t1dan Asy-Syafi'i22t2, darinya,

dari Rabi'ah, dari Sulaiman binYasar, secara mursal Bahwa beliau

mengufus Abu Rafi', maulanya, dan seorang lelaki dari golongan

Anshar, lalu keduanya menikahkan beliau dengan Maimunah binti Al

Harits, saat ifu beliau berada di Madinah, sebelum berangkat'

Sanadnya disambungkan oleh Ahmad2213, At-Tirmid,i2274, fuv

11uru.i2215 dan Ibnu 11i66r.,2216, dari Sulaiman, dari Abu Rafi': "Bahwa

Nabi $ menikahi Maimunah dalam keadaan halal (tidak sedang ihram),

dan beliau bermalam pengantin dengannya juga dalam keadaan halal,

dan akulah yang menjadi ufusan di antara keduanya."

Ibnu Abdil g*r2217 menilainya terputus sanadnya karena

Sulaiman tidak mendengar dari Abu Rafi', namun ada pemyataan jelas

bahwa sulaiman mendengamya dari Abu Rafi' di dalam Tarikh lbnu

Abu l{haitsamaPzl8 6i dalam hadits tentang singgah di Abthah.

Ibnu Al Qaththanz2lg me-miil>kan bersambungnya sanad hadits

ini, dan dia juga me-mjibkan bahwa lahimya Sulaiman pada tahun dua

puluh tujuh, sementara wafafuiya Abu Rafi' pada tahun tiga puluh enam,

maka saat ifu umutnya delapan tahun atau lebih.

22rr 41\14u*rththa' Al Imam Matk(L/348).
22rz 74*nu4,Asy-Swfi'i, h. L80, 254.
22ts Musnad N Imam Ahnad(6/392-3931.
2274 Suuan At-Tirmidzi, no. 841.
22t5 4-S*rn Al Kubn karya An-Nasa'i, no. 5402.
22L6 Shalili lba Hibban, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4130, 4135.
2217 AbTamthid (g/1S1).
2218 Disebutkan oleh lbnu Al Qaththan di dalam hwn Al Wahm wa Al lham

(2/562).
22te &,t n N Wahn wn N lham(2/5621.
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Perhatian:

&ang Anshar yang tidak disebutkan namanya itu

kernungkinannya ditafsirkan sebagai Aus bin Khauli,

|4L461. Karena Al Waqidi meriwayatkan, dan di dalamnya

disebutkan itu, dari jalur Ali bin Abdullah bin Abbas, dia berkata, "Ketika

Rasulullah $ hendak berangkat ke Mekkah, beliau mengutus Aus bin

Khauli dan Abu Rafi' kepada Al Abbas, lalu Al Abbas menikahkannya

dengan Maimunah."

,1. l; A e:i;jr'c,'\:)l :)L qY [t r tv] - t r t '

,t*r'p'zX'^i'ifr ,Xt 4ttt'iui l' );)u?i
.y;; & tn'€,;,q,* &t'oY

L6LO-14L471' Hadits Jabir: Aku hendak berangkat ke

I(haibar, lalu aku sampaikan hd itu kepada Rasulullah $,
maka beliau bersabda, " Jika engl<au beriumpa dengan

wal<ilku, mala ambillah dain5p lima belas wafiq. Bila dia

meminta tanda (bukfr) darimu, mal<a letaklanlah tangannya

Wda tulang lehem5Ta-

Abu Daud222o 6*i jalur Wahb bin Kaisan, darinya, dengan

sanad hasan. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthnizz2l, tapi dia

menyebutkan, "Ambillah darinW tiga puluh wasaq' Dilfi Allah'

Muhammad tidak memiliki buah selain itu-"

2220 S*un 4bu Daud, no. 3632.
222t Sunan Ad-Danquthni 14 / 15+155).
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Al Bukhari2222 
^orraltumkannya 

secara mubllacl?223 hanya

potongan darinya, di bagian akhir pembahasan tentang bagian yang

seperlima.

G qtilr

1612-t41501. Hadits:
ksah Ma'iz, " Bawalah ldial,

lfr,qy [trrr]-rrrr
.S)r-dtJ t;"tri)t 7.i

L6ll-147481. Hadits: Bahwa beliau g berurakil dalam

menyembelihan herpan-hewan hadyu dan hewan-hewan
kurban.

Muttafaq alailP2z4 dari hadits Ali: "Rasulullah S
memerintahkanku unfuk mengurusi unta-unta beliau..." al hadits.

14L491. Disebutkan juga di dalam hadits Jabir 5nng panjang

dalam riwayat yu.1i.2225: "Dan beliau memerintahkan Ali unfuk

menyembelih sisanya.'

p)t#\r:yC fi\* [rro.] -rrrv
t t , c ,1

,03.*1V

Bahwa beliau bersabda dalam
zzbs 61u njamtah dia.'

2222 la/4161
2223 57u1ri1i Al Bukhari ma'a Fath Al Elari,6/271, bab: dan di antam dalil yang

menunjukkan bahwa yang seperlima bagian unfuk para wakil kaum muslimin

2224 57u1y1i 4l Bukhan', no. 17 07 dan Shahih Mt slim, no. 1S1 7.
22tzs Shahih Muslim, no. 1218.
2226 9a6 naskah 3 dan r.

*t;taht *

-6 - , tr,1

P.'€. Ov
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Mutbfaq u1ui1p227 dari hadits Abu Humirah, dia berkata,

"seorang lelaki dari Aslam datang lalu berkata, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya aku telah berzina ...'" al hadits, di bagian akhimya

disebutkan: "Lalu beliau bersabda, 'kwalah dia, lalu miamlah dia''"

Din5atakan di dalam riwayat 61:Sirvni62i2228 dan yang

lannypzzs, bahwa lelaki tersebut adalah Ma'iz bin Malik. Nanti akan

dikernukakan juga di dalam penrbahasan tentang kurban.

J- fi ,L-y [ttoY-t\o\] -\1\r
.ria)v*frttf r-ii ,r;,1 ub i u:it, ,Ju

1613-t415 l, 4lfzl.Hadits: Bahwa beliau $ bersaMa,

'Dan beranglatlah, wahai Unais, kepada isbin5m orang ini'
Jika dia mengakui (zinaqta), mala niamlah dia-"

Muttafaq atailPzso dari hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid.

Nanti akan dikemukakan s@ara lengkap di dalam pembahasan tentang

hudud.

.";; U:)'wttri,jti,L* [t r or] - r 1 \ t

L61+141531. Hadits: Beliau bersabda, 'Jiia Zaid

guSW, mala (disantikan oleh) Ja'far-"

Ar-Raf i berdalih dengan ini, bahwa keputusan pemerintahan

bisa terikat.

2227 Shaliili Al Bul<hari, no.527\ dan Shahih Muslim, no. 1691.
2228 SwTan At-Tirmldd, no.1428, L429.
22D Sunn lbni Majah,no.2554.
22s0 Shathiti Al Bul<harl, no.23L4,2315 dan shahih Musfim, no. 1697 ,1698.
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Al Bukhari2237 fl*i hadits AMullah bin Umar, dia berkata, "Saat

perang Mu'tah, Rasulullah $ menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai

komandan, dan beliau bersabda, 'Jika hid 9u9w, maka (digantil<an

olelz) Ja'far ..."' al hadits. Nanti akan dikemukakan di dalam

pernbahasan tentang wasiat.

147541. Diriwayatkan juga oleh Nnnad2232 dan Ibnu Hibban2233

dari hadits Abu Qatadah secara paniang lebar.

Perhatian:

L,afazhL; d"ngat dhannahpada miim. dengan hamzah atau

tanpa hanah. Yaitu suafu lokasi yang termasuk wilayah kekuasaan Al

Balqa', terletak di dekat Al Kark.

.Gbai
,ldrt,**r,y;"\!r tK, v,e*+ [t r o o]- r r t o

1615-t41551. Hadits: 'Tidak ada pemikahan kecrnli

dengan adargn empat unsur, (3raitu)r pelamar, wali dan dua

orang saksi.' Diriunyatkan secarir martu'dan mauquf. Selesai.

Ad-Daraquthniz%a 6uri hadits Hisyam, dari ibunya, dari Aisyah,

dengan lafazh: "Dalam pemikahan harus ada empat wsur, finifu): wali,

(calon) suami dan dua omngsalci."

Di dalam sanadnya terdapat Abu Al Khashib, dia tidak dikenal.

Hadits ini akan dikemukakan lagi di dalam pembahasan tentang nikah.

2231 Shaliili Al Bul<hari, no.4267.
2232 74utnr4 Al Imam Ahmad(5/299,3001.
2233 Shalili lbni Hibban, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 7048.
224 Sunan Ad-Danquthni (3 / 2251.
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-r4l -.Y
KITAB IQRAR (PENGAKUAI.I)

:3,-rl e'rrr'6,.:r $;rc,,l; . Ir r o 1]- \ 1 \ r

1616-t41561. Hadits: " Ihtakanlah Wng benar

wakupun terhadap din lalian *ndiri."
Kami meriwayatkannp di dalam potongan dari hadits Ali bin

Syadzan, dari Abu Amr bin As-Sammak, dari hadits Ali bin Al Husain

bin Ali, dari kakeknya, Ali bin Abu Thalib, dia berkata, "Aku mendekati

senjata Nabi S, lalu aku dapati ukiran pada gagang pedangnya

bertuliskan: Sambunglah grang lnng memutuskanmu, dan berbuat

baiklah kepada orcmg yang bersikap buruk terhadapmu, serta

katakanlah yang benar walaupun terhadap dirimu sendiri."

Ibnu Ar-Rif'ah mengatakan di dalam Al Mathlab, "Tidak ada

sesuatu padan5n kecuali terputus (sanadnya), hanya saja menjadi kuat

karena adanya ayat."2235

2235 Tampaknya dia mengisyaratkan kepada Firman Allah Ta'ala, "Dan
katakanlah, 'Kebenann itu datangqm dari Tuhanmu..." (Qs. Al Kahfi [18]:
29), namun ayat ini tidak menunjukkan makna haditsnya. Synikhul Islam Ibnu
Taimi5nh Rahimahullah telah menjelaskan maksudnya di dalam Ar-Radd bla

- Al Manthiqilryin, silakan merujuknya.
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Tentang apa yang dikatakannya ini perlu ditinjau lebih jauh,

karena di dalam sanadnya terdapat AI Husain bin Zaid bin Ali yang

dinilai dha if olehlbnu Al Madini dan yang lainny6.2zso

l4l57l. Ahmad,2237 Ath-Thabaraniz2s8 dan Ibnu Hibban di

dalam l<itab Shahihnyazzse meriwaptkan dari hadits Abdullah bin Ash-

Shamit dari Abu Dz.arr, dia berkata, "Kekasihku $ meurasiatkan

kepadaku tiga sifat kebaikan..." lalu dia menyebgikannya, di antamnya:

"Dan mewasiatkan kepadaku agar aku mengatakan yang benar

walaupun itu pahit."

' Hadits: " Beranglailah, wahai (Jnai, kepada i*inyn
onang ini...." al hadits.

Telah dikernukakan sebelum ini.

t6l7-Perkataan penulis: Dan Allah membebaskan

Musa dari aib berpelir besar.

Ini mengisyaratkan kepada:

141581. Apa 5nng Diriwayatkan oleh Asy-Syail'hani2z6o 6;ri

hadits Abu Hurairah: "Bahwa Bani Israil mandi dengan berlanjang,

sementara Musa mandi sendirian, maka merelo berkata, 'Demi Allah,

2% L:tat Tahddb At-Tahddb (2 / 2931.
2237 Musnad Al Imam Ahnad, (5/759),173.
2288 NMu'JamAlKabir, no. 16218.
2239 Slahlli lbnl Hibhn, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 449.
2240 Shahili Al Bukharl, no.287,32103 dan Shahih Muslim, no. 339.
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tidak ada yang menghalangi Musa unfuk mandi bersama kita kecuali

karena dia berpelir 6o*..."2241 d hadits.

1575-141591. Hadits: Bahwa Ali memotong (tangan)

seoriang budak karena pengal$ann!8.

Perlu dikaji lebih jauh.

2241 Yalmi berbiji kemah.ran besar. Dernikian disebtrtkan di dalam anotasi naskah
asllnp.
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,Ltt -K
KITAB ARIYAH (PINJAM.MEMINJAM)

i{r

' Hadits: " Plnjaman harus dijamin, dan wng
menJanin berutang."

Telah dikernukakan di dalam pernbahasan tentang penjaminan,

dari hadits Abu Urnarnah, tapi denga lafazh: "Pinjaman harus

dikamblikan.." Adapun dengan lafazh: "Djamin," itu terdapat di dalam

fivli622a2 berikut:

a t&t *:, *v\r Jb'6,\y[trr.] -rrr,r
-4rG'S-; :Jui t i3.1 U q;f ,Jub ,* i; €.,\l orrt€

,u

.t*t,
1618-141501. Hadits: Bahwa beliau C meminjam

sejumlah perisai dari Shafwan saat perang Hunain, lalu dia
berkata, 'Apakah ini perampasan, wahai Muhammad?'
Beliau menjawab , " Bahkan ini pinjaman Wng dijamin.'

zuz lo/4t7l.

437



Talkhishul Habir

Abu Daudz2rt3 dari hadits Shafi,van, dan dia menyebutkan

(dengan lafazh), "lBukartrzzu, bpi piniaman gng diiamin"'

Diriuayatkan oleh oleh 61rrnu6224s, An-Nasa'i2245 dan Al

11u14^.22a7 l-alu dia mengenrukan a syhidnya dan:

141611. Hadits lbnu Abbas, lafazhnya: "Ehhkan ini piniaman

gng al<an dikqnblit<an." Ahmad dan An-Nasa'i menambahkan: "Lalu

sebagiannya hilang, maka Rasulullah dl} menawarkan iaminan

(penggantin5n) kepadanya, nalnuan Shafipan menjawab, 'Wahai

Rasulullah, sekarang aku lebih menytrkai Islam'."

Dalam suafu riwayat Abu Daudz2€ disebutkan: Bahwa perisai-

perisai ifu beriumlah antara tiga puluh sampai enrpat Puluh buah, dan

dia menarnbahkan redalrsi lrang s€rnakna dengan yang telah

dikernukakan tadi.

14L621. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqizzae 615 hadits Ja'far

bin Muhammad, dari uma5yah bin shafipa, secara mursl. Dan dia

menjelaskan bahwa perisai-perisai tersebut sebanyak delapan Puluh

buah.

141631. Driwayatkan juga oleh Al Hakim2250 6uti hadits Jabir,

dan dia menyebutkan, bahwa ifu sebanSnk serafus perisai atau sekitar

2243 5** 4bu Daud, no. 2562,3563,35&
z?.Aa gl dalam naskah sttnyn diseUu*an: "dan beliau bersaua kepadanln,"

sedangkan y'ang dicanhrmkan di sini dari naskah p dan r'

224s Musnad Al Imam,4funad (3/ 40lL
2246 4t-5*r"n At Kubml<aryaAn-Nasa'i, no- 5776,5780'
2247 Mustadnk Al Hakim (2/471.
2248 g*un Abu Daud, no. 1563.
224e As$man Al Kubm {6/891.
2%o yir"1"4.l At Hakim (3/4&491, dan dia berkata, "Hadib ini sanadnya

shahih."
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ifu. Dia mengeluarkannya di dalam awal-awal pembahasan tentang

kisah-kisah hidup.

Ibnu Hazm2251 dan lbnu Al Qaththar?zsz menilai jalu-jaur

periwayatan hadits ini cacat. hnu Hazrn menambahkan, bahwa yang

pallng bagus dalam hal ini adalah hadits Ya'la bin Urnayyah. Yakni yang

diriunSntkan oleh Abu Daud.

Mgngenai masalah ini ada riwayat lain:

14164L Dari Ibnu Umar yang Diriwayatkan oleh 61gurrur2253

dengan lafazh: "Pinjaman harus dikerrzbalikan..." Di dalam sanhdnya

terdapat Al Umari, dia dha iI
t41651. Dari Anas 3nng Diriwa5ntkan oleh Ath-Thabarani di

dalam Al Ausatl?2il dengan lafazh' "sesungguhnya sebagian keluarga

Nabi $ meminjam piring besar lalu menghilangkannya, maka Nabi $
menjaminnya."

Suwaid bin Abdul Aziz meriwayatkannya sendirian, sedangkan

dia dha'if.

t)zt A. o t.. ( ' ' '.'{;i ;L',1,;i}l 6 )lt,p iu_y . [t r rr]- r r r r

. t6l9-14766). Hadits: 'Tangung jawab barang
diambil atas Wng mengambil ampai
mengembalilannya.'

225t 41 74r1iu11u karya lbnu Hazrn (9 /17 3).
2%2 Bagn Al Wahm wta At tham (3/302,533).
22s3 114u1r1i6"7r. hvnid Al Baz.ar, no. 911.
2M Al Mufum N Ausath, no. 716. Di dalamnya disebutkan dengan lafazh:

"pemk" sebagai pengganti lafazh: "piring besar."

wng
dia
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Ahmad'2255 An-Nasa'1,2256 Ibnu Maiah2257 dan Al Haldm2258

dari hadits Al Hasan, dari Samurah.

Diriwayatkan iuga oleh'Abu 9u,"6,225e dan 61-1i-tid'i2250

dengan lafazhr '&npai dia mangantblikan .--"

Tentang Al Hasan ini diperselisihkan tentang status

mendengamya dari Samurah. Dan pada kebarynkan riwayat mereka

disebutkan: "Kemudian Al Hasan lupa, lalu dia menyebutkan,'fifu adalah

bnggwgiawabmu, naka tidak ada iaminan atasn1n."'

2?55 14**4 Al Imam Ahmad(s/8, L2,131.
2256 4"-5*un N Kubnkann An-Nasa'i' no. 5783.
2257 5w7an lbni MaJah, no. 2400.
z%8 p4*7u4^p Al Hakim (2/ 471.
22s9 su|an Abu Daud, no. 3561.
2260 s** 4t-Tirmidzi,no. !266,dan dia berkata, "lni hadits lnsan shahih."
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-.;ir ,rK
KrrAB oisnapE;MPASArl)

\, * lnt J.J,1rhl ik.,iL-*.[trrv] -\1Y.

&t;| ;€tyf:,ii", Ly,rfur i; # G Jo *i *L
.r:; f s. G,t:i.'€;e G,fu &;-i'.3 ,it?'€.*

L62O-14L671. Hadits Abu Bakrah: Bahwa Rasululhh C
bersabda di dalam khr*bah hari Nahar, " Sesungguhn5n

darah, harta dan kehormabn lalian dihanmlran atas lalian
*perti haramn5a hari lalian ini pada bulan lalian ini di
negeri lalian ini-"

Muttafaq alailPz6l'dengan Perkataan penulis ini, dan lebih

lengkap dari itu yang berasal dari jalur Abdurrahman bin Abu Bakrah,

dari a5nhngn.

' Hadits Abu Thalhah: Bahwa dia bertaqn kepada

Rasrrlullah $, lalu dia berkata, 'sesungguhnlra ada khamer

padaku milik beberapa anak yatim.' Beliau bersaMa,
'Tumpahlanlah (buanglah)." Dia bertanya, 'Apa tidak

226t 56u1ri1, Al Bukhai, no. 67 dan Shahih Muslim, no. 1678.
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sebaikn5p aku menjadikannya cuka?' Beliau menjawab,
'Tidak."

Telah dikernukakan di dalam pemrbahasan tentang penjaminan.

' Hadits Samurah: 'Tangung jawab barang Wng.
diambil atas Wng mengambil ampai dia
mengenbalil<annga."

Telah dikernukakan pada bab sebdumnp.

*f n tlb ,y ee u s;) ,tjL-*.[t r r,r]-\ ry \

.yqt i';',r*:rl *'c,, t*
\621-14L681. Hadits Abu Hurairah: . Barangsiapa

menmpas sejenglral tanah, malra akan dipikultan
kepdanya tuiuh lapis bumi pada hari kiamat nanti."

y*1iro2252 dengan lafazh: bf'ri (kmngsiap menganbill, dan

dalam riwayat lain dengan lafazh: 'cdl V l&nngskpa memmpall,

serta dengan tambahan: * ;k @nS bukan huhla).

t4l69l. Muttafaq uluitP263 dari hadits Aisyah; dengan rafazh, ,rr,'p (Bamnssaea m enzltalim).

l4l7}l. Dari Sa'id bin Zaid, dengan lafazh: '*a* lhmngsiapa
mmnpll

2262 Shahih Musltm, no. 1611.
2%s 5tr4;115 41Bul<had, no. 3195 dan Shahih Muslim, no.1612.
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t4l7tl. Al Bukhari2264 iall lbnu Umar. Dan ada iuga lafazh-

lafazh lainnya pada mereka berdua (Al Bukhari dan Muslim).

Mengenai hal ini ada juga riwapt lain:

l4L7Ll. Dari Ya'la bin Murmh di dalam Shahih lbni Hibbat*26s,

Musnad Abi Bakar bin Abi Sgibh dan Musnad Abu Yala

141721. Dari Al Misrrar bin Makhrarnah png diriwayatkan oleh

Al Uqaili di dalam Tarikh n46-Phr27u'.2266

l4]-73l. Dari Syaddad bin Aus yang diriwayatkan oleh Ath-

Thabamni di dalam At Kab4zz57 namun Abu Zur'ah menilai bahwa itu

salah.2258

14L741. Dari Sa'd bin Abu Waqqash di dalam riwayat At-

Tto i6ri.2269

14175, 4L761. Dari Al Halrarn bin Al Harits As-sularni di dalam

riwa5rat Ath-Thabarani iig6,22zo dan juga dari Syumih Nroluza,'i.227t

14177. 41781. Dari hnu Mas'ud lrang diriwayatkan oleh

Nynadl2272. dan dari hnu Abbas yang diriwaptkan oleh Ath-

n.'u5ur-ri.2273

tt-u 5161r71i Al Bul<lnd, no. 3196.
2265 Shalnli lbnl Hibbn, p€ntbahasan tentang perbtntan baik, no. 5164.
2266 Adh-Dhu'afa Ucrr.ua Al Uqaili (3/2971, pada biografi imran bin Aban Al

Wasithi.
2267 Al Mu'iam Al Kabir no. 7170.
2268 11u1 15ri Abu Hatim lZ/234).
2269 SwTan At-Tirrnidd, no. 1269, dari hadits Ibnu Mas'ud-
2270 41 114u'iu- Al l{abir, no.3172.

'2271 Al Mu'jatn Al lGbin $n22/\89/no.493.
2272 714*nu4 Al I mam Ahmad, L/4L6.
2273 4174r7r- Al lGbir, no.l29l.
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Perhatian:

Tidak seorang pun dari mereka yang meriwayatkannya dengan

lafazh:'*bb'i; (furangsiapa memmpas). Memang disebutkan:

14t791. Di dalam riwayat Ath-Thabarani2z74 f,6vi hadits Wail bin

Hujr: "Ehmngsiap meftrrnpas tanah omng lain, mal<a dia akan

bajump*z7s dengan Altah datan kadaan Allah murl<a kepadan3n."

.'* ;P ,t.r.J.',.A .[trrr.] -trrr
t
L.'_*

L622-14L801. Hadits: "Tidak ada hak bgi peluh Wng
zhalim."

Abu Daud2276 dari hadits Sa'id bin Taid di akhir hadits ynng

sebelumnln. Diriwaptkan juga oleh An-Nasa'i2277 dan 61:7ir*;6ii.zz7a
At-Tirmidzi menilainSra cacat karena mutwl, dan Ad-Daraquthni juga

menjil>l<an . Ada banlnk perbedaan pandangan mengenai

ini terkait dengan Hisyam bin Unvah.

141811. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud Ath-ThayalisizzTe !4i
hadits Aisyah. Di dalam sanadqa terdapat l7-arfali,zz8o dia dha'itl

2274 Al Mu'lam Al lGbtr,22/78/no.25.
nzs bt478l.
u76 Sr-, 4bl Dad, no. 3073.
2277 Assuran Al Kubm, no. 5l@-5762.
2278 S** At-Tlmildzi, no. 1378, dan dia mengatakan, "lni hadits tnsan gharih

Sebagian mereka meriwaSratkannla dari Hiq/am bin Urwah, dari alnhnya,
dari Nabi $, secara musl..."

2279 Musnad Ath-Tha3afrst, no. 1440.
2280 P"ri naskah ; dan r.



Talkhishul Habir

147821. Diriwayatkan iuga oleh Ibnu Abu syaibah dan Ishaq bin

Rahwaih di dalam Musnad mereka, dari hadits Katsir bin Abdullah bin

Amr bin Auf, dari ayahnya, dari kakeknya.

Al Bukhari mengemukakannya secara mu'allaifzal dengan

mengatakan, "Dan diriwayatkan dari Amr bin Auf-"

Diriwayatkan iuga oleh Al Baihaqi2282 6uri hadits Al Hasan dari

Samurah, serta oleh Ath-Thabarani dari hadits Ubadah dan Abdullah bin

Amr.

Perhatian:

Kalimat ly gi.dengan bnwin, dernikian Snng.dinyatakan oleh

AI Azhari, hnu Faris dan yang lainnya, dan Al Khaththabi menyalahkan

orang yang meriwayatkannya dengan bentuk idhakh (t'y 9A

Perhatian lainnln:

Abu Ubaid mengatakan di dalam Kitab Al Amwal,2283 "Adu

riwayat yang menyelisihi itu." Kernudian dia mengeluarkan apa yang

diriwayatkan oleh Abu Dluu422e4 dan At-Tirmi62i228s 6u'i'

2281 yui1, Di dalam kitab penanaman dan bercocok tanam, bab orang yang

menghidupkan lahan mat. :'
2?a2 As$ulall Al Kubm (6/142\-
2283 Kibb At,*nwall<arya Abu Ubaid, h- 264.
2?34 Sunun 4bi Daud, no. 3403.
2285 Surun At-ftrmidzi, no. 1366, dan dia berkata, "lni hadits hasan ghaib.l\ami

tidak mengetahuinya dari hadit Abu Ishaq kecuali dari jalur ini dari hadits

syarik bin Abdullah. Hadits ini diamalkan oleh sebagian ahli ilmu, yaih.r

. pendapat Ahmad dan Ishaq. Aku tanpkan hadits ini kepada Muhammad bin

Ismail, dia pun berkata, 'ltu hadits hasan,' dan dia berkata, 'Aku tidak

mengetahuinya dari hadits Abu Ishaq kecuali dari riwayat Syarik'"'

46
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t41851. Hadits Raff' bin Khudaij secara marfu;. "Bamngsiapa

menzrnziln di tanah milik suafu kaum tanpa seizin mereka, maka dia

fidak namiliki sdikit pun terhadap tanaman itu, dan dia harus

menanggung bia5nnga."

Diriwayatkan juga oleh hnu Aiman di dalam Mushannafnya,

dengan lafazh: "Bahwa ada seomng lelaki yang merampas tanah orang

lain lalu menanaminya, lalu mereka mengadukan perkam itu kepada

Rasulullah $, maka beliau pun memufuskan tanaman itu menjadi hak si

pemilik tanah, dan memufuskan bahwa si perampas ifu mengnggung

biagnnya."

, ..';;.st

L623-t41S41. Hadits: 'Memecahlan tulang maynt nma
dengan memecahl<an fulang orang Wng masih hidup."

Alunad,2286 A.!u Daud,2287 hnu Malahz?sa dan Al Baihaqi22se

dari hadits Aist/ah. Dhasankan oleh hnu Al Qaththan22eo, 6*, 61

Qusyairizz9l menyebution, bahwa hadits ini sesuai dengan syarat

Muslim.

2?.1t6 74**4 At Innm,4funad (6/58, 1OO, 105).
22w 5** 4bu Daud, rr;.. 3207.
2N Sunan lbni Majah, no. 1616.
228e As$uvan Al Kubn (4/58).
22eo Rrt*r41Wahm w At lhan(4/2121.
229L pi dalam N lqtinh, h. 367. Dia menyebutkan hadib ini di bagan keempat

tentang hadits-hadits yang digunakan sebagai huikh oleh fuySynikhani
namun mereka tidak meriwaptkannSra.

;]3 ;rL';.s
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Diriurayatkan juga oleh Ad-Daraquthniz2ez 6urijalur lainnya dari

Aisyah, dengan tambahan: " ... dahm hal doanw." Dalam riwayat lain

disebutkan2D3: "Yat<ni dalam hal dosanya."2Z94 Malik menyebutkan di

dalam Al 114u*r111s1iu'22e5 dalam bentuk riwapt yang sampai

kepadanya, dari Aislrah, secara rnauquf,

141851. Driwa5ntkan iuga oleh hnu Majah2z% dari. hadits

Ummu Salamah.

Perhaffan:

Disebutkan di dahm At ttnan?zs? bahwa Muslim

meriwaSratkanryn, narnutl se,berumlp tidak dernikian.

lfr ,Ly . [t r ,rr]- \ 1Y t

..dfl"ly gttVt ,;
: rcA+fql.f,lOl. Hadits: Bahun beliau 3 melarang

menyemklih heunn kecuali unhrk memakannya.

Abu Daud88 di dahm Al Marasil, dari Al Qasim bin

Abdurrahnran AEfSlEmi di dalam sebuah hadits yang di dalamnya dia

2ze2 5ron4d-hnquttni(3/18&189). :'
2293 Yakni riwapt Ad-Daraquthni (3,/188), sebagimarn di dalam Al hdr Al

Munir 6n71)- Penplin naskah I menambahkan: "AsySlafi'i" di atas

barisqn, dan ihr mernang ada di dalam IU{a nkt ,4s.9tnan wa Al AAar
(3/L92/no.2L85)'.

2294 N Hafizh lbnu Haiar mengatakan, sebagaimana disebutkan di dalam naskah

aslinym: "...m?ka ihr merupakan penafsiran perawi."
22es 41 114u*rththa' Al Imam Malik, T/328.
22e6 Sunan lbnl Majah, no. 161.7.
22e7 Al llman, h. 204/no. 502.
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menyebutkan: "Dan hngnAn anglau mernbwuh larnbnilng Wng
tida* engkau butuhlant." Disebutkan di dalam Al Muuathgl5u'z3@ flar;i

Abu Bakar di dalam perkataannya sep€rti lafazh yang pertarna.

l62SPerkahan penulis: Diriwayatkan juga bahwa
beliau C bersabda, "Tidak ada mahar bagi pelacw (pezina)."
Ar-Rafi'iz9ot berkata, 'Yang masyhur tentang lafazh khabar
ini: Bahwa beliau melarang mengambil baSTaran pelacuran,
sebagaimarn fidak disebutkan di datam Al Kitab.' Yakni A,
WaJiz.mz

l4L87l. Hadits larang mengiambil balnran (penghasilan)

pelaarran adalah Mrtbfaq alail?il3 dari hadib Abu Mas'ud.

' Hadits: l-arangan mengambil ba3;aran dari
pemijahan (sperrna) pejantan

Telah dikernukalon pada bab iual bdi 1nng dilamng.

zn8 14n*11 Abt htd, no. 316, dart Al Qasim maula Abdurrahman, pitu Ibnu
Abdirmhrnan Abu Abdirrahrnan rzaalaAbdurrahman bin Khalid bin Yazid btn
Mu'awtyah. sihkan lihat biognhiqra di dalam AlJart rn At-Ta'dirl7/tlzl.

2P Denrihan di dalam naskah-naskah canr.rslsip asli, sedangkan di dalam Manwtl
Abi hud dengan lafazh: ?{i tUi*tu"g). Disebutkan di dalam

Iizas Al 'Amh 'I}c/imah ffiata, "!z*jJ adahh kambing 3Bng dipanah
hingga mat."

2300 4174u*.illttn' Al ltmm lu{altk(Z/5fi'l.
23ot A" slrrh Al fCbtu(S/4ZZl.
2302 Di dalam naskah aslinSn dicantumkan: "di dalam Al wajil, namun png lebih

tepat tanpa mencantkam "di dalam" sebagaimana di daram naskah ; dan r.
n$ &uhth Al Bul<hari, rr..22sl dan shahth Mwltm, no. 1567 dari hadib Abu

Mas'ud g.
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1626-Perl<alaan penulis: Atsar para sahabat, bahwa

(denda membutakan) mata kudan dan sapi adalah

seperempat (nilai)qn.

t418Sl. Sa'id bin Manshur23oa dari Ibnu 'Ulagtah, dari A5Yub,

dari Abu Qilabah: Bahwa umar mernutuskan (denda inembutakan)mata

binatang adalah seperempat nilainya.

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi2305, dan diil berkata, "ld
(sanadryn) terpufus." Dia juga mengatakan, "DiriwaSntkan juga dari

umar, bahua dia menuliskan surat tentang itu kepada swraih."

Sanadnya disambungkan oleh Jabir Al Ju'fi, dari AslrSln'bi, dari

$ynraih, dari Umar. Jabir ini dha if,

t41891. Diriw4atkan juga oleh Ad-Dimyrathi di dalam Kitab Al
KtniPso6 dari hadits Urwah Al Bariqi, dia berkata, "Aku mernpunyai

beberapa ekor kuda, di antara terdapat peiantan [rnng hargarya]z3o7

dua putuh ribu dirham, talu Drhqan mernbutakan matanya, maka aku

menemui umar. lalu umar mengirim surat kepada sa'd bin Abu

Waqqash agar mernberikan pilihan kepada Ad-Dhaqan, antara

menrberinya dga putuh ribu dirham dan dia mengambil kuda itu, atau

mernba5rar seperernpat lrargan!8..." d hadits. Sanadnya kuat.

2304 gr,*n &'td btn Manshur l2/37/rp. 1961), dari jalur {b-u Awwanah: Al

Mughirah mengabarkan kepada kami, dari hrahim, dia bbrkata, "Di antara

yang dikemukakan oleh UruEh Al Bariqi dari keputusan Umar yang dikirim

kepada Syunih mengenai mata binatang adalah seperempat nilainlE ..."

silakan lihat Mushanmf lba Abu spibh, 5/402 dan Mtshanmf
AMhnaq(9/394, LO/76L

23os 4"5*r* Al Kubn (6/981.
2306 61.,. N Mthalla (LO/428).
2307 pi datam naskah aslinya dicantumkan: ctJj, sedangkan png dicantumkan di

sni dari naskah; dan r.

t$0
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fnrr0]. Ath-Thabarani meriwayatkanz3o8 6i dalam At l<abi{sos
dari hadits Zaid bin Tsabit: Bahwa Rasulullah $ memutuskan (denda)

pada mata kuda sebesar seperanpat harganya. Di dalam sanadnya
terdapat Abu Umayyah bin Ya'la, dia dha if.

zsoe Ia/4191.
230D Al Mu'iam Al Kabir, no. 487.
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;al!r -.Y
KITAB 5y117',41{310

yrP il $; ir'a;i;" i,Lt-.[t r r r]-r rvv

1627-14L911. Hadits: "Tldak da ryuf'ah kecmli Fda
(percrilatan) runah a/bru kebun."

Al Bazzar dari hadits Jabir dengan anad jagyid.

14L921. Al Baihaqi2311 6ri hadits Abu Hanifah, dari Atha', dari
Abu Hurairah, s@ara nnr{u'z "mak ada syf'ah kauati pda
(paset;katn) runah abu brzah."

2310 Hak png diambil secara paksa oleh mita (serikat) lama dari mitra baru.
Contoh, A berserikat (bermitra) dengan B dalam kepemirikan mmah,
kemudian B menjual bagiannya kepada c tanpa seizin A, maka A berhak
mengambil sebagian rumah yang telah dilual oleh B kepada c tadi se@ra
paksa, walaupun cara itu tidak disukai oleh C, hanSn saja dia hanrs
mengambilnSra menurut harga penjualan B kepada C. (pen).

23Lr 4".5*,un Al Kubn (6/7}gl,dan dia men-dlnlfl<annya.

453



Talkhishul Habir

& lt J;t tn tit :yf u* .[t r rr] -\ 1Y^

'oktu? t'rrfjr *t ttY |& t q'z:i;kr * t t' ?"

.'-^* )t

t628-l4lg3l. Hadits Jabir: Sesungguhnya Rasulullah $
menetapkan gruf'ah pda apa lpng belurn dibagi, tapi bila

batas-batasnya telah ditetapkan dan cara-caranya telah

ditentukan maka Udak ada lagi struf'ah-

Al Bukharizstz dengarr Perkataan penulis ini dari jalur Abu

Salamah darinyra. Riwayat yurlirr',2313 menyerupai ifu dengan maknanya

9*j"* oP: Pz-lubt* dari Jabir: , ,

Ibnu Abi Hatim mengatakan di dalaq Al llaP3,t4t dari ayahnya,

"Menurutku, bahwa Perkataan penulis mulai dari: 'Bila telah ditetap.kan

...' sampai akhir adalah dari perkataan Jabir, sedangkan bagian png

ttnrfuLnya hansn sampai pada: '... tnng belum dibagi'"' Ath-

Thahawi2315 menilainya cacat, karena para hafizh dari kalangan paftl

sahabat Malik m€ngernukakannya secam ' mursal, namun hd ifu

disanggah, bahwa ifu bukanlah cacat yang berat. Pembahasannya akan

dikemukakan nanti setelah hadits lainnya.

.[trrt] \1Yl

o;i,b'4'ol'i k u,Y9'tf {;i +'} k e &u;
.y..t6!l'rit'ir"i & brl. t{s ,:!i;$',s$ ,i?fiz'o$ ,&i

e & ,)L hr J- ,f;,Lt-

23rz Shalih Al Bul<had, no.2257
237s 56u1y1; Mwlim, no. 1608.
2314 llal lbnu Abu Hattm (l / 47 8l'.
23ls 5*rrr, Ma'ani (4/ 1271.
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L62g-l4lg4l. Hadits: Rasulullah & memutuskan

struf'ah pada setiap (perserikatan)2316 rurnah atau kebun. Dia

tidak boleh menfualn5Ta hingga mitranya (serikatnya)

mengizinkan, bila mau dia boleh mengambilnya, dan bila
mau dia boleh membiarkannya. Tapi bila menjualnya

sementara mitranya belum mengizinkannya, maka mitranya
itu lebih berhak terhadap itu.

Diriwayatkan juga (dengan lafuzh): "qruf'ah pada setiap

perserikatan (Snitu), rumah atau kebun."

y*1irr2317 dari hadits Jabir, dengan kedua lafazh ifu, dan ada

beberapa jalur periwayatanqla.

Perhatian:

lafazh k.]lr d*g* kthah pada na' dan sukun pada baa',

Snitu bentuk ta' nib dan'{s.

;& il r+ :^;iirlLro.[trro]-rrr.

.:r;J.xlp,jr
1630{41951. Hadits: nS4ruf'ahberlaku pada apa yang

belum dibagi. Tapi bila batas-batasnya telah ditetapkan,
maka tidak ada lagi qruf'ah-"

Asy-Syafi'iz318 6uri Sa'id bin Salim, dari Ibnu Jumij, dari Abu

Az-Zubair, dari Jabir, dengan Perkataan penulis ini.

2316 pi dalam naskah aslinSa dicantumkan dengan lafazh: :Jr:.tr, 5gd6ngkan yang

dicantumkan di sini dari naskah; dan r.

2377 Shaliili Muslim, no. 1608.

c ,-a
l!rl_2 lrlr

/
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Dia riwayatkan jug62srs dari Malik, dari Az-Zuhri; dari Ibnu Al

Musayyib, secara mutml. Dan itu iuga tendapat di dalam Al
Muwathth4'.2320 Sanadnya dari Malik disambungkan oleh hnu Al

Majisyun, Abu Ashim dan yang lainnya, dengan menyebutkan Abu

Hurairah di dalam sanadnya.

Diriwayatkan juga oleh lbnu Jura$ dan lbnu Ishaq dari Az-Z;;h',i,

dari Sa'id dan Abu Salamah, dari Abu Humirah. Sernentara lbnu Syihab

meriwayatkannya dari Abu Salamah, dari Jabir dan dari Sa'id, dari Nabi

S, secara mutal. Sernua ifu dijelaskan oleh Al Baihaqi,2321 dan

sanadnya disambungkan oleh AsySyafr'i2322 dari Az'Zuhri, dari Abu

Salamah, dari Jabir.

' Haditsz'hrangsiapa meninggallan harta maka

harb itu untuk pn ahli warixtgm -.."

Telah dikernukakan di dalam pernbahasan tentang penjaminan.

Perhatian:

Ar-Rafi'i mengernulokannln di sini dengan lafazh: "Elarangsiap

meninggallan hak..." tapi menunrtku tidak dernikian.

.JqJr W !,;ibr,L-y. [t r r r]-. \ 1r r

i

1
1

1

;

2318 14u'rilutr4s-Sumn waAlAMr, no. 3693.
2319lbid, no. 3696.

'2320 74r*o11t11iu' Al Innm Malk,2nl3.
232t AsasuTan Al Kubn (6/L02, 1051.
2322 74u'ri1u1 r4s$umn w:a Al Abr,no. 3688.
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1631-141961. Hadits: "95ruf'ah itu (hilang apabila frdak

segera dituntut) bagail<an (unta Wng l<abur l<arena) Iepas

ikatan-"

Ibnu Majah2323 dan Al Bazzar dari hadits hnu Umar, dengan

lafazh: "Tidak ada qruf'ah bagt tpns omngnp tidak ada dan tidak pula

bgi anak kecil." Dan: "5jruf'ah itu (hilang apbila tidak sqem dituntut)

bgaikan (unta Sang kabw karaa) leps ikatan."

Sanadnln sangat dha if,

N Bazar mengatakan di dalam suafu riwayat, "Perawinya

adalah Muhamrnad bin AMurrahman bin Al Bailamani yang banynk

riwayat-riuqnt munlar-ng."

Dirivuayatkan iuga oleh lbnu AdiBz4 pada biografi Muhamrnad

bin Al Harits, perawin3n dari hnu Al Bailamani. Dan dia menceritakan

kelernahann5n dan kelernahan gurunlra. hnu Hibban2325 mqrgatakan,

"Tidak ada asalnya."

Abu 7*'u7r2325 mengatakan, 'Munlar.' Al Baihaqi2327

, "Tidak 'ralid."

y:rK k;l :l,ul- . [t r rvJ - \ lry
.\{;';,*ibirtufi1:,:,';;t\1 *-;

L632-141971. Hadits: Diriwayatkan, bahwa beliau $
bersabda, " S5ruf'ah itu han5la furlaku baqi miba (sril<at)

2323 Sunun 16ri Majah, no. 2500, 2501.
2324 411(u*ilkarp hnu Adi(6/7771.
232s 11166 Al Majruhin (7/266). Dia menyebutkannSn di antara hadit-hadits hnu

AlBailamani.
2326 1711 16ni Abu Hatim (L/47 81.
2327 As\Sulan Al Kubn(6/106).

'-:"5 oL ,)W
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yang segera menunfuhty*328." Diriwayatkan juga: *Syruf'ah

itu bagail<an tali pengikat unta. Bila diilat mala itu berlaku,

dan bila frdak maka cela-lah bagi Wng meninggallannSTa-"

Hadits ini disebutkan oleh Al Qadhi Abu Ath-Tha!,yib, hnu fuh-

Shabbagh dan Al 14u**6i2329 seperti demikian tanpa sanad.

Disebutkan juga oleh hnu Hazm2330 d66 hadits hnu Umar, dengan

lafazh: "g5ruf'ah itu bagaikan kli pengikat unta, bila mengikatkannSn

pada tempah5a mala tetaplah haknya, tapi bila tidak maka cela-lalt

bgin5n."

Disebutkan oleh AMul Haq di dalam Al AhkanP33l darinya, lalu

dikomentari oleh lbnu Al Qaththan233z, bahwa dia tidak

meriwayatkannln di dalam Al Muhalla.

l4t98l. AMurrazzaqB3s meriwalntkan dari perkataan Syuraih:

"sesungguhnya sryf'ah ifu hanya berlaku bagi mitra (serikat) yang

segera menunfutnya."

Disebutkan juga oleh Qasim bin Tsabit di dalam Dalailnya.

2328 pi dalam naskah aslinp disebutkan: Yang bersegera,dan tidak menunda-

nunda. Dari pengarang.
232e N Haudkarr Al Mawardi (7 /2401.
2330 At Mulatla (9/911, dengan lafazh: " ... dan syuf'ah ltu bgaikan bli pngikat

wta. &mngskp mensak frslk bu&lmva, mal<a dk mqdel<a, dan dk adalah

marla. Allah dan Rasul-I{w. Mantsia ifu hendakng melaksanal<an

penlanbn yang telah mere.l<a seplati selana merel<a menebpi
'kebenaran-"

2331 Al Ahlian Al Wrstlm (3/294.
2332 futnn Al Wahn wa Al llnn (3/130). Di" berkata, "'..Dan tidak

menyebutkan tambahan yang dikernukakan oleh Abu Muhammad darinSn,

. yaitu: 'iika mengikatkanng frda tempab4/a,' dst. hingga akhir.

Kemungkinan dia melihatnyra di selain Al Muhalla.
2333 Muslmnmf Abdirnzaq, no. 121406.
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L632-14L991. Perkataan penulis: Adalah sunnah mengucapkan

salam2334 sebelum p<nbicaraan.

At-Tirmid^213' dari hadits Jabir, dan dia mengatakan,

"sesungguhnya ifu munlar." Sementara lbnu Al Su*i2336 menilainya
palsu.

lbnu Adi2337 menyebutkannya di dalam biografi Hafsh bin Umar

AI Aili, dia matuk (riuaSptrya ditinggalon), dengan lafazh: "Salam

sebelum pertan5nan. Barangsiapa yang lebih dulu menyampaikan
pertanlnan kepada kalian sebelum (salam), maka janganlah kalian

mer{awabnya."

zsu 1674291.
2335 Sunan At-Tirmidzi, no. 2699, dan dia mengatakan, ,.Aku 

mendengar
Muhammad -!,akni Al Bukhari- berkata, Anbasah bin Abdurrahman
haditsnya dha'id sementam Muhammad bin Zadzan haditsnya munkal.,,

2336 Al llat At Mubnahgnh (Z/TZOI.
2337 sebenamya itu terdapat pada biogmfi Abdul 'Aziz bin Abu Rawad. sirakan

lihat Al lGmil(5/29U.
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eYiL?K
KITAB QIBADH

(PERMODAI.AN BAGI HASIL)

' Hadits Unmh Al Bariqi tentang pembelian dua ekor
kambing.

Telah dikernukakan di aual-aual penrbahasan tentang jual beli.

163+142001. Hadits: Bahrpa Umar meq;erahkan harta
anak !7atim mtillnnbh (sebagai modaD.

Al Baihaqi dengan sanadnya hingga kepada AslrSffi'i di dalam

Ktab lkhfrlaf 'Imqi5yin, bahwa telah sampai kepadanya dari Humaid bin

Abdullah bin Ubaid Al Anshari, dari a3nhnya, dari kakeknSn, dengan

Perkataan penulis ini.

' Perhatian:

Ibnu Daud pensyarah Al Mul<hbshar mengatakan, bahwa orang

yang diberi harta oleh Umar tersebut adalah Ubaid Al Anshari.

Aku katakan: Ubaid adalah perawi khabar ini, dan di dalam jalur

periwayatan Asy-Syafi'i aku tidak melihat pemyataan.bahwa dia adalah
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omng yang dib€ri harta oleh Umar, [namun dalam riwayat Ibnu Abu

Syaibah2sss dari Waki' dan hnu Abi Zaidah, dari Abdullah bin Humaid

bin Ubaid, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa Umar menyerahkan

harta anak yatim kepadanya mudhambah(sebagai modal)1.233e

L635-142OU. Hadits: Bahwa AMullah dan Ubaidullah,

kedutrnya putera Umar bin Khaththab, beriumpa dengan

Abu Musa Al As'y'ari di Bashrah', saat itu keduaqn tengah

kembali dari perang Nahawand, lalu lreduanya meminiam

uang darinya, kemudian keduaqp membeli barang datangan

dengan ifu, kemudian membawanln ke Madinah lalu

menjualn3la, dan keduanya memPeroleh keuntungan 0aba)

dari itu. L-alu Umar hendak mengambil pokok harta (trang)

ifu dan ,"-,- kerrrtuttgurrnya, uiaka keduarrS;a berkata

kepadan5n, 'Jika uang ifu nrsak, malra kamilah yang

menanggungnln (krenggantinln), maka bagaimana bisa

keuntungannla tidak meniadi milik kami?" Lalu seordng

lelaki berkata kepada Amirul Mukminin (Umar), "Bagaimana

kalau engkau menjadilrannSTa sebagai qirdh,(modaD?" Dia

pun meniawab, 'Aku telah menjadikanqn demikian-' [-alu

Umar pun mengambil setengah keunfungan dari mereka

berdua.

Malik di dalam Al Muunthlliu'Z34Q dan Asy-Syafr'i234t darinya,

dan 7,aid bin Aslairn, dari ayahnSn dengan Perkataan penulis ini dan

lebih lengkap dari Perkataan penulis ini. Sanadnln shahih.

2g38 114*1iu-.7 lbnt Abu Syibh 14/390L
2339 6* grang di antara dua tanda lcunrng siku terhapr+ dari naskah aslinya, lalu

diriwaptkan dan disertakan di dalam naskah I sertd dibenarkan, dan ini juga

terdapat di dalam naskah r.

2340 41M4u*rthtln' Al Imatn Malik,2/687$88.
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Diriwa5ntkan juga oleh Ad-Damquthni2342 666 ialur Abdullah bin

Zaid bin Aslam, dari ayahn5n.

1636-Perkataan penulis: Suatu pendapat

menyebutkan, bahwa oriang lrang mengatakan ifu kepada.

Umar adalah Abdurrahman bin Auf.

Dernikian yang diceritakan oleh Ibnu Daud p€nq/amh Al
Mukhbshar, dan diikuti oleh Al Qadhi Husain, Al Imam Al Ghazali2343

dan [bnu Ash-shalah;.zsa+ hnu Daud berkata, "Harta (uang) itu

sebarynk seraturs ribu dirham."

Perhatan:

Ath-Thahawi berkata, "Kernungkinan Urnar telah menq;amtkan

sesuafu kepada mereka berdtn, sebagairnana Umar mensynratkan para

pekerjanya pada harta yang mereka kelola."

Al Baihaqiz3rts berkata, "Al Mr-r,i menalsr.rilkan ldsah ini,

bahwa Umar meminta kepada mereka berdua (kedua anaknya itu)

dengan alasan bakti 1nng wajib atas mereka kedua terhadapnya, untuk

merrjadikan kanntungan [aba) itu sanua bagi kaum muslimin, narnun

keduanya tidak mernenuhi ifu. lalu ketrka Umar meminta separuhnya,

keduanSTa menrenuhinSa dengan kerelaan hati."

2341 14"'rilu1As"1unan w Al AMr, no. 3702.
23tt2 5*u, 4d-Danquthni, E/ 63.
23a3 41 Wasith l<aryaAl Ghazali l4/L051.
2304 gi dalam naskah aslinya dan naskah g dicantumkan: hnu Ash-shabbagh,

sedangkan png dicantumkan di sini dari naskah r mengikuti naskah asli kitab

Al hdr Al Munir 7/24, dl dalamnya disebutkan: Dceritakan oleh Ibnu Ash-
Shalah di dalam perkataannya terhadap Al Mulndzdab dari sebagian

mereka.
2345 4"-5** Al Kubn (6/113I
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Ll ,yj'* 1*11 * /.,rt:,st ,Lro.[tr.r] -t rrv
b:rtt, Jv lt*f o*L

1637-142021. Hadits Al Ala' bin Abdurrahman, dari

.a3,ahnya: Bahwa Utsman menyerahkan harta kepadanya

sebagai modal.

':'i Malik2346 dari Al Ala', dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa dia

mengelola harta Utsman, dengan kesepakatan bahwa keunfungannya

fiabanln) dibagi dua antam keduanya.

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi2ilT dari jalur hnu wahb dari

Malik, namun, udak disebutkan dari kakeknya, tapl disebutkan di

dlarnnya: Al 'Ala' mengabarkan kepadaku dari ayahnya, dia berkata,

"Aku menernui utsman ..." lalu dia merryebutkan kisah yang

mengandung makna ifu.

1638-Perkataan penulis: Diriwa3ptkan dari Ali' Ibnu

Mas'ud, Ibnu Abbas, Jabir dan Hakim bin Hizam tentang

bolehn3n mudharabah (permodalarr)-

l42}gl. Abar Ali diriwayatkan oleh AMunazzaqzffi dari Qais

bin Ar-Rabi', dari Abu Hushain, dari AqrSya'bi, darinSn: Tentang

permodalan dalam pengelolaan hartia, dan keunfungan dibagi sesui

kesepakatan.

l42}4l. Atsar hnu Mas'ud disebutkanloleh AsSrSyafi'i di dalam

K.bb lkhtilaf Al Imqi5yin, dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari hrahim,

darinyra: Bahwa dia menyerahkan harta kepada 7-aid bin t$alidah

2*6 41114r*rththa' Al lma4 Matkl2/6ffi1.
?-347 As\1wan Al Kubm(6/llll
2w Mtshanmf AMhrazaq, no. 15087-

{
I
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sebagai modal. Diriwaptkan juga oleh Al Baihaqi di dalam Al
114r'ifuli.?S4e

142051. l&ar lb'nu Abbas,' aku tidak melihatrSn darinp.

Mernang itu diriunyatkan oleh Al BaihaqP3so, taPi itu dari ayahnln,

lnitu Al Abbas, dengan sanad dha iI
Ath-Thabarani meriunSrattran di datarn Al Arptl?3sl 6ri 161ur

Habib bin Yasar, da,ri Ibnu Abbas, dia berl€ta, 'Adalah Al Abbas,

apabila menyerahlon harta sebagai modal ..." hlu dia menyebutkan

kisahnya. Di dalamqn disebutkan: Bahwa dh mengajukan qprat

kepada Rasulullah C, dat beliau menrbolehkannya.

Ath-Thabarani berkata, "lni tidak diriwaSntkan kecuali dengan

sanad ini. Muharnmad bin 'Uqbah meriwaptkannln sendirian dari

Yunus bin Arqam,d ari AI Jarud, darin5n."

14206l. Abar Jabir diriwayatkan oleh Al Baihaq12352 [dengan

lafazh: Bahwa dia ditanp tentang hal ifu, rnalo dia berkata, "Ifu tdak

apa-apa." Di dalam sarndngn terdapat hnu [ahi'ah."

142071. Sedangkan atsarHakim bin Hizarn, diriwayatkan oleh Al

Baitraqi2353l2354 d€ngan salnd yang ktnt: Bahwa dia menyerahkan

harta sebagai modal hingga wakfu tertentu, dan dia mensyaratkan

kepadangn agar tdak mernbawanya melalui dasar lembah, fidak

menggr.rnakannya unfuk membeli hewan dan tdak membawanya

2349 Ma?ilbt As-Sunan wa Al Abar, no. 3703 dan lfibb Al /4bar karya Abu

Yr:suf,no.845.
'2350 4" S*u, Al Kubn (6/Ll7l.
23sL 4174u,iu. AlAusth, no. 760.
2t52 A".5**, Al Kubm (6/111l.
2353 4"^gor* Al Kubm (6/lLLl.
2354 6r" yang di antara dtn tanda kurung siku ini terhapus dari naskah aslinln,

dan itu teridapat di dalam naskah; dan r.
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rnelintasi laut. Jika dia melakukan sesuatu dari itu, maka dia

bertanggung jawab atas harta [itu].23ss

perhafian.23s5

Ibnu Hazm mengatakan di dalam Mpmtib Al lim223s7: Semua

b6b fikih ada asalnya dari Al Kitab rnaupun As-Sunnah, kectrali qimdh

(permodalan), kami's.rna sekali ddak menemukan asalnya pada

keduanya, hanya saja itu merupakan iima' yang shahih. Yang kami

pastikan, bahwa ifu penrah tajadi di rnasa Nabi $, dan beliau

mengetahui hd itu serta menyetgjuinya. Seandainya tidak dernikian,

tentu tidak boleh.

1639-Pe*ataan penults: Sunrnh !/ang i€las
berlenaan dengan rnasalah mue,wh.

Al<an dikernukakan setelah ini.

2355 pi dalam naskah asllnya dicanfumkan (dengan lafazh): Ini, sedangkan Srang

dicanfumkan di sini dari naskah 3 dan ' setb Sunan Al Baihql.
2ffi Di dahm naskah 3 dicantumkan: Faidah.

N7 Manub N !ma',h.91-92.
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{;-Ytl'ofiYAl -.B-
KITAB MUSAQAH DAN MUZAM'AI*358

bt * lnt JytLl ,7 i.t qr-.[tr.,r]-trt.
.gr::l;J'.uwLHtl hL.',;* #f 5A p:#
L64O-142081. Hadits lbnu Umar: Bahwa Rasulullah C

mempekeriaan penduduk Khaibar (tlrrtuk m€nggarap lahan

di Khaibar) dengan upuh sepanrh dari yang dihasilkannya

yang berupa kurma abu tanaman-

Mutkfaq u1ui1-P35e dengan banyak lafazh, di antaranya: Setelah

Khaibar ditaklukkan, kaum yahudi merninta kepada Nabi $ agar

menetapkan mereka untuk menigarapnya dengan mendapatkan

separuh dari yang dihasilkannya ." al hadits.

2358 Musaqali adalah penyerahan pohon atau tanaman kepada orang lain untuk

menyiraminya dan mengeriakan segala keperluan yang berikatan dengan

pengurusannya, dengan upah yang ditentukan dari hasilnp. sedangkan

muzam'ah adalah penyerahan lahan kepada orang lain untuk ditanami

(digarap) dengan upah Snng ditentkan dari hasilnya' (ptn)'

zts) 51ru171, Al Bukhad, no. 2338 dan Shahih Muslim, no. 1551'
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* ,brr';+ #l ,ya fi ,Ly.[tr.r]-rrtr
.*trSZJ:'nLH

164I-142091. Hadits: Bahwa beliau mempekeriakan
penduduk Ktraibar (untuk menggarap lahan Khaibar) dengan
upah separuh dari kurma dan pohon yang dihasilkannya.

Ad-Daraquthni2s5o dari hadits hnu Umar. Dceritakan juga dari

llwnya, hnu Sha'id, bahwa gurunln keliru dalam menyebufl<an pohon,

dan tidak seorang pun (selainnya) 37ang mengatakan ifu.

',il.*,sj :lt'r6J *,* i.tL*.[tr r .] -r r tr

,Aik"
1642-142L01. Hadits lbnu Umar: 'Kami pernah ber-

mukhabtalffl (kerjasama penggarapan lahan, benihqTa
dari penggarap), dan lrami memandang bahwa ifu tidak apa-
apa, hingga Rafi' bin lftudaij mengabarkan kepada kami,
bahwa Nabi C melarang ifu, rnalo kami pun
meninggalkanr4Ta karena ucapanryta.

A1rqFf i2362 dari lbnu QTainah, dari /qmr, db madengarrya
rnengatalon,'Alol mcnfugar ffi darl lbrrr Urnar.'

Dirfimyatlen it4ga ol€h Mrrs[m3ss dergan dari Abu
Balmr bin Abu Syaibah dan yang lainryn, dari hnu Uyainah.

2w gnan Ad-Darquthnt (3/381.
2361 Mulilnbmh hampir sama dengan muzan'ah, han5ra saja benihnya dari

penggarap lahan. (pen).
2362 74*ru4 SqTgaf i,h.242.
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*v\, ,* 4tLl: elj r.*,>*.[ttr t]-trtr
*j:.Jr,f C *.j

1643-l42LU. Hadits Jabir dan yang lainrrya: Bahwa

Nabi $ melarang muhhabanh-

Muttafaq alaifiw dari hadits Jabir.

l4212l. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud2355 d66 hadits Zaid

bin Tsabit.

1.64+142131. Hadits Tsabit bin Adh-Dhahhak: Bahwa

Rasulullah ! melarang muara'ah-

Muslim2365 dengan Perkataan penulis ini dan lebih lengkap dari

ini.

'Hadits: Bahwa Nabi e
penduduk Khaibar, dengan uPah

tanaman yang dihasilkanqn.

Telah dikernukakan di awalbab ini.

t .Hadits: Bahwa beliau C
penduduk Ktraibar.

ber-munqah dengan

separuh kurma dan

menerka, .(hasil keria)

Telah dikemukakan di dalam pernbahasan tentang z*at'

2363 56u611, Muslim, no. 1536.
2364 Shahili Al Bukhan, no. 2336 dan Shahih Mtslim, no. 1536.
2365 g*-n 4bu Daud, no. 3407.
2366 56u1;iliMuslim, no. 1549.
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Abdunazzaq23TT mengatalon: Dari Ats-*auri dan Ma'mar' dari

Hammad, dari lbmhim, dari Abu Huraimh dan Abu Sa'id atau salah

satunya, bahwa Nabi $ bersabda, "Elamngsiapa mexTyevla seonng

pel<qia, maka hendaHah menyebutl<an uphn5a kepdan5n"'

Diriwayatkan juga oleh Ishaq di dalam Musnadnya, dari

Abdurmzzaq. Dan itu terdapat iuga di dalam riwayat Ahmad2378 dan

Abu Daud di dalam Al MarasiPsze, dari ialur lainn5n. serta terdapat juga

di dalam riwayat An-Nasa'i di dalam pernbahasan tentang al

muzzilzr'ahz3\o s@ara frdak lTnr{u.'.

;' :a* .[tr r r]-t r tv

L647-142191. Hadits:
- 
takaran penumbuk.zsl

2o '

.otLU,t f'
Nabi I melarang (Pengambilan)

. Ad-Daraquthni2382 dan Al Baihaqi2383 d66 hadits Abu Sa'id:

,,Dilamngnya (purye,xaan/irral beli) pemijahan (spernra) pejantan dan

takaran penumbuk."

AMunazzaq mengemulakann5n i, aau- Al Ahterr?3& dengan

lafazh: "Nabi $ melarang ..."

237? Musharunf AHitmaq,no. 15023. .:"
2378 114*ru6 Al Imarn Ahmad,3/59,67 ,77.
2379 Mamsil Abu Daud, no. 181.
2*o Sunan An-Nasa'i, no. 3857-3859.
2381 Kurn jahilifnh dahulu biasa menyerahkan gandum kepada penumbuk (untr.rk

ditumbuk menjadi tepung terigu) dengan upah berupa sebagian dari tepung

yang ditumbuknYa- (Pen)-

2382 5*un Ad-Danquthni (3/ 47) -
2383 4" S*rn Al Kubm (5/335).
23e4 AlAl,lkam Al WrsthalS/241I
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Dikomentari oleh Ibnu'Al Qaththan2385, bahwa dia tidak

menemukannya kecuali dengan lafazh kalimat pasif tanpa menyebutkan

h'ilnya.2su

Di dalam sanadnp terdapat Hisyam Abu Kulaib yang

meriwayatkannya dari [hnu Abi Nu'aim1zsa7, duri Abu Sa'id. Dia tidak

di kenal, demikian yang dikatakan oleh Ibnu Al Qaththan dan Adz-

Dzahabi,z3s dan dia menambahkan, "Haditsnya munkar." Sernentara

Mughalthay mengatakan, "Dia biqah."

2345 6u*r 41 Wahm m Al llnm(2/271-2721.
2385 Di dalam naskah aslinya dicantumkan sebagai berikut: "As-Subki

menanggapinya dengan mengatakan, "Ad-Daraquthni dan png lainnya
meriunptkannp (demikian) dari Abu Sa'id Al Khudri, 'Rasulullah &
melarang 0ual behlperse\raan pemijnhan (sperma) pejantan dan taloran
penumbuk.' Sanadnya iaryd tidak ada masalah yang perlu disoroti kecuali
bnbmbnya Ab-Tsauri dari Hispm Abu Kulaib. Hiqpm ttu biqah, dan png
seperti ini fidak mengurangi tingkatan hasan walaupun tidak sampai tingkat
shahih. Aku harap itu shahih irsya Allah Ta'ala." Sampai di sini

Dikutip oleh Ibnu Al Mulqin di dalam Al &dr Al Munir, T/4\, da berkata,
"Adapun sebagian guru kami setelah menyebutkannya
sebagalmana yang disebutkan oleh Abdul Haq, 'Dengan *md iayyid...dst.'
tanpa meqBtakan orang lrang mengatakanrya." Kemudian dia
mengomentarinya dengan mengahkan, "Aku tdak tahu darimana penilaian
blqh tertadap Hisyam?! Jika itu bernr, rnaka perkaranya adalah
sebagaimana yang dikatakannlra." Saln lrafal'ran: Penilaian tsiqah tertadap
adalah valid dari sebagian imam sebagaimana lrang akan dikemukakan' 
setelah dua hadib beritnrt.

2387 pl dalam naskah aslinya dicantumkan: Ibmhim bin Abu Nu'aim, sedangkan di
dalam naskah'I dan , dicanfumkan: Ibnu Abu Nu'aim. Yang benar adalah

yang saya canfumkan. Kemudian dari ifu, namanlra bukan lbrahim
sebagaimana Sang dimuat di dalam naskah aslinlra, tapi AMurrahman.
Biografinya terdapat di dalam Tahddb Al ltuml(17/456458).

23e€ 714i^n 1y I'frdat(4/3Ol).
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Maka dilihatlah siapa yang menilainya tsiqalfsas, kemudian saya

mendapatinya di dalam Tbiqat tbni Hibfun.%eo

Faidah:

Disebutkan di dalam Sunan Al BakaqP39l pemyat aan mar{uL

nya, namun tidak menSnndarkannYa. ' 
,

penafsiran g6"i.l, 'S oleh hnu Al Mubarak, salah seomng

perawi hadits ini. Bahwa bentuknya adalah: Dikatakan kepada tukang

tumbuk, "Tumbuklah dengan ba5nran seldan dan sekian, [dengan

tambahanlz3gz qafb dari tepung itu sendiri." Pendapat lain

menyebutkan, bahwa ifu adalah upah penumbukan yang takarannlA

pastinya fidak diketahui.

,r;Lfst ,f G L6. fi zyf ** .[trr.] -\ 1t^

JLi'p d okbl e *") ir'7r, & !, );, u ttrv;

.**Jt

ieqg-Wzzol. Hadits Jabir: Bahwa dalam suatu

perjalanan, dia meniual seekor unta kepada Rasulullah c

2389 pirril"i biqah oleh lbnu Ma'im, Abu Daud. dan Al lijilli. Abu Hatim

mengatakan: syaikh. silakan lihal lula'rifat Ats-Tsiqat karya Al liilli (2/329);

At Jarh wa At-Ta'dil,99/64 dan Tahdzib Al l{ama1l3/2l+215l
23eo V/5781
23el 5r.r, Al Baihaqi 5/339.
2392 gi dalam naskah aslinya disebutkan: "Tumbuklah sekian dengan upah selian

dan takaran dari tepung itu sendiri." Sedangkan 5ang dicantumkan di sini dari

naskah 1.
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dengan $rarat bahwa dia berhak menungganginlp sampai

Madinah.

Muttafaq alail5.2393 Hadits ini mernpunyai beberapa jalur

periwayatan, dan pada sebagiannya disebutkan, bahwa hal itu terjadi

kefika mereka kembali dari perang Tabuk.

l64g-t422U. Hadits: Diriwayatkan bahwa dalam kisah

kisah seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada

beliau, beliau bersaMa kepadargp terkait dengan salah

seorang lpng hadir, "Alru ingin menilahlranmu dengan

orang ini jil<a engl<au rela." Wanita ifu meniawab, 'Apa
yang engkau rela, unhai Rasulullah, maka aku pun rela-"

[-alu beliau bersabda kepada lelaki tersebut, "Apalah engl<au

memiliki *suatd?' Dia menjawab, 'Tidak.' Beliau bersaMa
lagr, "Apal<ah engl<au hafal *suafu dari N Qw'ad?" Dia
meniawab, 'Surah Al Baqarah dan png setelahnya." Beliau
pun bersabda, ul{alau begitt, ajarl<an keBdaryra dua puluh
a!t"t, dan dia menJadl istertmu."

fui-Nasa'iB9a 6uri hadits Abu Hrrrairah. Di dalam sanadnya

terdapat Asal,2395 perawiryn dari Atha', darinya, ada kelernahan

padanya. An-Nasa'i mengernukakannp secaria lengkap, sementam Abu
pur62396 meringkasnln dari jalur ini. Asalnya terdapat di.dalam lsi-

2393 slnhili Al Bulthafi, no.2718 dan Slnhih Musfim, no. 715.
2394 As$uvan Al Kubmka4n ArNasa'i, no. 5506.
239s yuilu Asal bin Sufun Al Yarbu'i. Silakan lihat biografin!,a dl dalrrm Adh'

Dhubfa 'karya Al Uqaili 13/4261; Al Jarh wa At-Ta'dil,7/42; Al lkmil ft
Adh-Dhubfa'karya Ibnu Adi, 5/274 dan Tahdzib Al lGmal,20/52.

2396 5un* 4bu Daud, no. 21L2.
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Sl;uhilt uin23e7 dari hadits Sahl bin &'d, dan instn Allah

dikemukakan di dalam pernbahasan tentang nikah'

I
i
l

l

l
I

I

akan I

) t.q)t#-
L,|,t,P U-yc l, c,1

6,o a^,at ?1 fi .[trrr] -\1o.
.rFS-,ydn;u-

\650-142221. Hadits Ali: Bahwa diu -"'y"*akan
dirinya kepada seoriang Snhudi untuk mengambilkan air

dengan upah kurma unfuk setiap ember-

Ibnu Majah23e8 6- Al Baihaqizsee 4a6 hadits lbnu Abbas. Di

dalam sanadnya terdapat Hanasy, perawinya dari 'llsimah darinya, dia

dinilai dha it Perkataan penulis Al Baihaqi lebih lengkap, dan pada

riwdyat keduanya 0bnu Majah dan Al Baihaqi) disebutkan, bahwa

jumlah kurma yang diteriman5n sebanyak fujuh belas butir'

l422gl. Driwayatkan juga oleh Ahmad2400 dari ialur Ali dengan

sanad iayyd.znl

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Maiahz4oz dengan sanad yang

dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan, secara ringkas' Dia berkata, "Aku

-*garrgi.,rt (air) dengan ernber, dengan upah sebutir kurma. Dan aku

mensyaratkan agar kurrra ifu berkulit."

2397 56u171i Al Bukhari, no. 2310 dan Shahih Muslim, no' 1425'
239a S*un lbnl l4aiah,no-2446.
23ee 4^5*r* Al Kubm (6/719) -
24oo 74**4 Al Imam Ahmad, l/90, 135.
2401 gu51*n sanadnya dha'if. Di dalarn sanadngra terdapat Sprik bin Abdullah Al

Qadi, dia hafulann!,a buruk. Kemudian dari itu, ini berasal dari riwayat

Mujahid dari Ali,s edangkan Mujahid fldak mendengar dari Ali sebagaimana

yang dinyatakan oleh lbnu Ma'in dan Abu Att'ah Ar-Razi'

24oz Swan lbni Majah, no. 2447 .
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1651-Hadits Umar dan AIi mengenai jaminan pekerja
(orang sewaan).

142241. Atsar Umar diriwayatkan oleh Abdurrazzaq24os dengan

sanad terpufus, darinya: Bahwa Umar menjamin ttukang celupl.24o+

142251. sedangkan atsr Ni diriunyatkan oleh Al Baihaqi2405

dari jalur AsySyafi'i, dari Ali, dengan sanad dha'if. Asy-Syafi'i berkata,

"Yang seperti ini tidak dianggap ralid oleh ahli hadits." l-afazhnya:
'Bahwa Ali menjamin tukang cuci dan tukang celup. Aslr.syafi'i berkata,

"Tidak mernperbaiki manusia kecuali ifu."

142261. Diriwayatkan dari Utsrnan dari ;alurz+06 yang lebih

lernah dari ini. Al Baihaqi2tlo7 -gritu6yatkarl dari jalur Ja'far bin

Muhammad, dari aynhnyn, dari Ali: Bahwa dia pernah menjamin tukang

celup dan hrkang errlas, dan dia berlota, "Tidak memperbaiki manusia

kecuali ifu."

Dan juga meriwayatkan dari Khilas: Bahwa Ali pemah menjamin

pekeria (orang sewaan).2tlo8

ms MustnnmfA no. 14918.
?'0t04 p1 ddam naskah asltnSa disehrlkan: hrkang buat, sedangkan

dicantumkan dt sinl dari naskah g dan '.
t+os 4"5**, Al Kubn (6/1221.w lo/+zsl.

Di dalam naskah asliryra disebutkan sebgai berilnrt "Telah sampai dalam
bentuk mrqbkh pda naskah yang shaih yang dibacakan kepada
pengarang dengan redalsi itu yang disertai tambahan dengan tutlsannfa
sendiri."

2407 As-Su?atl Al Kubm(6/L221.
2408 p1 dalam naskah aslinya disebutkan sebagai berikut: "Telah sampai dalam

bentuk muqafulah rrrda naskah yang shaih yang dibacakan kepada
pengarang dengan redaksi itu lrang disertai tambahan dengan tulisannya
sendiri."
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o{u+r ..,K
KITAB JA'AIAH (SAYEMBARA)

;ll"ir *f G,|€;";r * el ,>*.[trrv] -\1oY

.#s,*
L652-142271. Hadits Abu Sa'id Al Khudri tentang

mengambit hadiah atas nrqnh lpng dilakulnnqn. al hadits.

Mutbfaq alaih,zw sebagaimana yang dikatakannSn.

24(D Shalnti Al Bukhari, no.2276 dan Shahih Mustm, no.22Ol.
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o?l.Plt ".Y
KITAB IIIYA'W MAWAT (MENGHIDUPKAN

IAHAN MATT)

* Hadits sa'id bin zaidz "fumngsiapa mazghidupl<an tanah @ng

telah mati, mal<a tanah itu maniadi mililm5n, dan tidak ada hak bagi

peluh Sang zhalim."

Telah dikernukakan di dalam pernbahasan tentang perampasn.

'e5 $'.,1 * ;y:tixG ,r->v.[trrl]-tror
.At6rl't{

-a

L653-142281. Hadits Airyah: " Barangsiapa

memaknurl<an tanah wng bukan milik siapa pun, mal<a dia

tebih berhak atas tanah tersebut-"

Al Bukhari,z4lo lry:rmad241 1 dan fi1-[rJ6s6'i. 2412

La?azh fr dengan fathah pada 'ain dan takhfif (tanpa tasydid

pada miim). Di dalam riwayat AlBuktrari disantumkan dengan lafazh, ,J"

'24L0 
51ru1ri1i Al BuHEti, no. 2335'

2rLLt 74**d Al Imam Ahmad (6/120).
%72 4"-gir*rAlKubm, no' 5759.

I;fu
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Ff a*S* tambahan alif di awalnya, dan perawinya disalahnya. Ibnu

6u11l1lu12413 berkata,"Kemungkinannya: ribt, namun taa :nya rontok

dari naskahnya."

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

14229, 42301. Dari Fadhalah bin Ubaid dan Marwan yang

diriwayatkan oleh Ath-Tl'6$46rri-2414

l42g1l. Dari Amr bin Auf Al Muzani yang diriwayatkan oleh Al
g*^r2415 dan yang lainnya.

L.d;l u ,{b q:*.[trrv]-r 1or

165+142321. Hadits Samurah: " krangsiap membuka
kebun (lahan baru) di suatu tanah (tak bertuan), rnaka kebun
itu menjadi milikn5p-"

Ahrnad2416 dan Abu gurr6,24l7 , serta Ath-Th6gr-.,i2418 dan Al
Baihaqizal9 dari hadits Al Hasan darinSa. Tentang mendengamya Al
Hasan dari Samurah diperdebatkan. Driwayatkan juga oleh Abd bin
11u*ui62420 dari jalur Sulaiman Al Yasykuri, dari Jabir.

2413 pi dahm SSarh Shahih At Bukhari(6/478).
24La 4174r'ir* Al lkbir, &n(18/378/no.823),dari Fadhalah bin Ubaid {S.
24LS 14u"*4 Al hzzar, no. 3393.
2416 74*nu4 Al Imam Ahnad (5/L2,271.
2417 5**n 4bu Daud, no.3M7.
24tB 4114u\u^ Ath-Thabmni, no. 6863486?.
2419 4t-5ut7at7 Al Kubn, 6/142, 148.
2420 4114*rbl<hab min MusrmdiAH bin Hurnaid, no. 1095.
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e'; 'L-'rt P, rr'rtt 
tq:'c 

'LY .[trrr] -\1oo

,r'€
1655-142331. Hadits: 'Tanah lama Wng frdak diganp

adalah milfu NIah dan Rasul-N5n, kemtdian itu meniadi

milik l<alian dariku-"

Diriwa5n&an juga: "Tanah @ng mati adalah milik Nlah dan

Rasul-Ngn, kemudian itu meniadi milik katian dariku, wahai kaum

muslimin."

flsy$y6fi'i2a21 dari Sufuan, dari hnu Thawus, secara mull,
dengan lafazh yang pertarna, dan dengan tambatnn: "hmngsiapa

merzghidupkan (mqggamp) squafu dari tanah Sang mati, maka

penghasilann5a unhtl$ryD: Al Baihaqizazz l*i jalur Qabishah, dari

sufi7an, dengan lafazh png kedua, namun dia menyebutkan: "maka

panghasilanrya unfiilm1n."

. Dia berkata, "Diriwayatkan juga oleh His5nm bin Thawus, dan

dia menyebutkan (dengan lafazh), ,h'P A'i ... (kernudian dia

menjadi milik l<alian dariku .-.1."

Kernudian dia mengemukakannya dari jalur Abu Kuraib:

Mu'awiyah bin Hisyam mengabarkan kepada kami, Sufuan

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dari Ibnu

Abbas yarry merharfurkannSn (men5nndarkannp ke-pada Nabi $),
,,Tanah'5nng mati adatah milik Allah dan Rasul-N3a. Maka barangsiapa

yang manghidupkan sauatu darirya, malca itu meniadi mililm5a"'

Muawiyah meriwayatkannya sendirian secara bersambung, dan

ini termasuk yang diingkari darinya-

242t Al Umm(4/451.
vt22 4"^5** Al Kubn (6/L431.
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Perhatian:

Perkataannya di bagian akhir hadits, ...o$i' d t..- wahai

kaum musliminl adalah sisipan, tidak ada safu pun jalur periwayatannya

5nng menyebutkan ini.

Berdasarkan ini di kemudian waktu fu-Rafi'i berdalih, bahwa

menghidupkan lahan mati adalah khusus bagi kaum muslimin, dan dia

mutawaqqif tentang kevalidan khabamya. Al Baghawi di dalam lt-
Tahdzib dan Al Imam di dalam An-Nihayah mengikutinya dalam

mengeluarkan khabar ini.

Kalimat f')\i |f;ri dengan tasydidpada lad',yakni: yang telah

lama dari sejak masa 'Aad dan seterusnya.

l-alazh hi; a*g* faillah pada miim dan umw. Demikian

yang dikatakan oleh Ibnu Bari dan yang lainnya, serta menyalahkan

orang yang mengatakannya: h5;, d*g* dhatnmah.

a, fi ^* $)l $f n,lg 4y .[trrt]-tror
.ii* {';i W Gt?tukf q,?l

L656-142341. Hadits Jabir: " Barangsiapa

menghiduplan tanah yang mati, mala bagin5m pahala

larenya, dan apa yang dimal<an binatang darinya
merupakan shadaqah baginya."

. Ahm ad,Z4zs fu1l..I6s6'i2424 dan lbnu Hibbar,2425 dari jalur

Ubaidullah bin Abdurrahman, darinya. Di dalam riwayat lbnu Hibban

2423 74utnu4 Al Imam,4hmad, 3/313, 327, 387.
2424 4t5*run Al Kubn, no. 5756.
2t\2s 51r"1i11i lbnl Hibbn, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5203.
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dinyatakan mendengamya Hisyam bin Urwah darinya, dan

mendengamya dia dari Jabir. Dia riwayatkan iugvzaze dari jalur Wahb

bin Kaisan, dari Jabir, yaifu bagian Perkataan penulis yang pertama.

Berdasarkan ini hnu Hibban berdalih dalam menSntakan, bahwa

ahli &immah fidak dapat memiliki lahan-lahan mati, karena pahalanya

hanya diberikan kepada orang 1t1u*.2427

Al Muhibb Ath-Thabari mengomentarinya, bahwa orang kafir

yang bersedekah alGn mendapat balasan di dunia, sebagaimana yang

disebutkan di dalam haditsnYa.

saya katakan: Pendapat hnu Hibban lebih mendekati

kebenamn, dan zhahimya hadits mendukung pendapatrya itu. Menrang

penrahaman spontan darinya, bahwa kemutlakan pahala itu

memalrsudkan pahala akhirat. Waltahu u7rr.2428

Perhatian:

,lrl, adalah bentuk iamak dari ie6, yaitu para pencari rezeki'

'- Hadits: Diriwayatkan, bahwa beliau bersaMa,

"Tanah lama (VanS frdak disanp) adalah milik Nlah dan

Rasul-N5n-"

Telah dikernukakan barusan. 
.:.-

2426 Shalili lbnl Hibban, pembahasan tentang perbuatan baik, no- 5205'
2427 56u1r11i lbni Hibban,pembahasan tentang perbuatan baik, 111615. Lafazhqp

sebagai berikut: "Di dalam khabar ini terkandung dalil lnng menunjukkan

bahwa apabila ahli dzimmah menghidupkan lahan mati, maka tidak menjadi

miliknya, karena shadaqah itu hanp (mendatangkan pahala) bagi orang

Islam."
2428 5i1u1-r lil6t FathAl eriF/191.
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C {i crJ *f u ,L-*.[tvr",-]]j*

1657-14235J. Haditfazs:' hrangsiapa menghiduplan

Iahan mati. Wng bukan Ink *onng muslim, mala tanah ifu
menjadi mililm5n-"

Al Baihaqi24'30 dari hadits Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf.

Ini telah dikernukakan dan disandarkan kepada yang lainnya.

',tP' 4y',t;;l i Jt',* i ,Ly . [t trr]- \ 1o^
l'. .', v' - l-

1658-142361. Hadits: 'hrangsiap tpng lebih dulu

kepda sesatu tmng frdak ddahului oleh seorang muslim,

maka itu menjadi mililayn.'

Abu Daudzrl31 d66 hadits Asrnar bin Mudhanis. Al Baghawi

berkata, "Aku tidak mengetahui dengan sanad ini kecuali hadits ini."

Dan dia menshahihkannyq di dalam 4174u1r1i7uru1i.zas2

fr t4';Lt i lF /.{t * qy.[trrv]-\ lot
*v "A.ri)'; 

Grr; oyirl

z+zs 1914241.
2430 1Y=5*rn Al Kubm (6/L8, L571.
%tst Suzan Abu Daud, no. 3071.
2t132 Al Altadits Al Mrkhbnh(g/2981.

t7.rt
'4 tgt
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hOSB-WZil:4. Hadits Abdullah bin Mughaffal:

" Barangsiapa menggali sebuah sumur, maka adalah meniadi

milikn5p sejauh empat puluh hasta di sekitamyn untuk

peristirahatan hewan temalaYa-"

Ibnu Majah.2433 pi dalam sanadnya terdapat Isma'il bin Muslim,

dia dha'if Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani dari ialur Asy'ats, dari

Al 
fasan.

Mengenai masalah ini ada riwayat lain:

142381. Dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ahmad'2434

*,.,t#t it oi,i;:; oj u*.[trrr]-t'rr.
.Gtti o# {{rt it?-;:,Gtrs o:'k:

l66H-1423s1. Hadits Abu 
"";; 

'Batas daerah

terlarang dart surnur (ynng terdapat di tanah mati) dengan

penggalian wng bant adatah dua puluh lima hasta, dan

batas daerah tertanhg dari sumur lama adalah lima puluh

hasta."2435

. Ad-Daraquth 1i2436 dari jalur Sa'id bin Al Musayyib darinya, dan

dia menilainya cacat karena mursal, dan dia berkata, "Orang yang

2433 5*un 16ri Majah, no.Z4ffi. . :'
2434 74*ru4 Al Imam Alynad (2/4941.
2435 yu1u.,i sumur yang terdapat di lahan mati, jika sumur tersebut telah ada sejak

lama sebelum lahan itU digarap dan penggarapahnya hanya rpemperbaharui

penggaliannya, maka batas daerah terlarangnya adalah 50 hasta darinya.

sedangkan jika sumur ihr digali oleh penggarapnya dengan penggalian baru,

maka batas daerah terlarangnya adalah 25 hasta darinSa, dimana pemilik

. sumur berhak memilih tanah yang ada di sekitar sumumya sejauh jarak

tersebut.(Par). ,' 2436 S*un Ad-Damquthni (4/2201.
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menganggapnya musnadmaka dia keliru." Dli dalam sanadnya terdapat

Muhammad Yusuf Al Muqri, dia dituduh pemalsu hadits. Ad-Daraquthni

dan yang lainnya menyatakan dernildan terhadapnSn.

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi2€7 dari jalur Yunus, dari Az-

Zuhri, dari hnu Al Musa5nTib, secara murcal, dengan tambahan: "Dan

batas daenh talamng dari sumur pengaimn tanaman adalah tiga mfus

hask dai setnua sisi-sisirya." Dia juga meriwayatkannym2zHtS 6ri 16|u1

Mansil Abu Daud. Diriwayatkan juga oleh Al Hakimza3e dari hadits

Abu Hurairah secara maushul da1 murcal. Riwalnt y6rg maushul dan

jalur umar bin Qais, dari Az-zuhri. sdangkan Umar, ada kelernahan

padanp.2m

Diriwa5ntkan juga oleh Al Balhaqizaal dari jalur lainnya, dari

Abu Hurairah. Di dalam sanadnln terdapat orang yang tidak disebutkan

namanya.

Perhatian:

lafazh ,rifri dengan fathah pada ba' dan kasnh pada daal,

lalu setelahnya madddan hamzah. Yaifu yang memulai (menrbuat baru).

Sedangkan i;,;r;ir uaauh ii.riir6""9 lama).

i *t + &)*v\t * uf,'g,l:** [rrt.] -rrrr
.J;tair a t(,J;tt,cl';tp c;.ei.rtlirt )#

2437 Asl1unan Al Kubm(6/L5*1561.
2438 yu6ti Al Baihaqi di dalam ,4s.1unan Al Kubn(6/1561.
243e 74*1u4o1q Al Hakim (4/97't.
2M0 g6bergelar Sandal, dia sangat dhalf.lnanMalik mendtstakannya.
ZMt g_g*r* N Kubm (6/155l.
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1661-142401. Hadits: Nabi & meng-iqthaz42

(menetapkan hak) lahan untuk AMullah bin Mas'ud yang

terletak di antara bangrrnan nrmah-rumah kaum Anshar.

Di.bagian lain dia menyebutkan: Bahwa beliau s meng-iqatha'

lahan.

Al Baihaqizffi dari jalur Asy-Syafi'i, dari Ibnu Uyainah, dar! Amr

bin Dinar, dari Yahya bin Ja'dah, dengan Perkataan penulis yang lebih

lengkap dari ini. Dan tidak dikatakan: kemungkinan Yahya

mendengamya dari Ibnu Mas'ud, karena dia tidak pemah berjumpa

dengannSn.

Tapi adalah benar, bahwa sanadnya disambungkan oleh Ath-

Thabarani di dalam Al IGbiPw dari jalur Abdunahman bin Sallam, dari

Sufyan, dia berkata, "Dari Yahya bin Ja'dahZ445, dat'l Hubairah bin

Yarim, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, 'Ketika Rasulullah $ tiba di

Madinah, beliau mury-iqtha' lahan dan meng- iqtha' juga untuk Ibnu

Mas'ud di antara mereka yang diberi, lalu para sahabat beliau berkata

kepada beliau, 'wahai Rasulullah, bebankanlah atas kami.' Beliau

bersabda, 'Jadi untuk apa Allah mengutusku? saungguhnSn Allah frdak

mensucilan suafu unat gng tidak memberikan hak golongan lemah

mereka' .i Sanadnya kuat.

hahm atau seomng imam (pemimpin) atas

suatu lahan dari lahan umum Sang tidak ada pemiliknya kepada seseomng

Sang hendak memgnfaatkannya dengan menanami berbagai macam tanaman

atau menjadikannya sebagai tempat menggembala yang dipelihara rumputnya

atau mendirikan sebuah bangunan dengan status hak guna pakai atau hak

milik. (pen).
2!3 4t-5*un Al Kubn (6/7451.
20/4 Al Mu'iam Al lkbir no. 10534.
zt!15 SamFai di sini selesainp naskah r.
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I424LI. Riwayat Abu Daud,2445 lun Amr bin Huraisy: "Ayahku

mernbawaku kepada Rasulullah $, saat itu aku masih anak belia, lalu

beliau mendoakan keberkahan bagiku dan mengusap kepalaku, dan

beliau membuatkan galis dengan burus untukku di suatu lahan di

Madinah, dan beliau bersaMa, 'Mau aku bmbah tqfuhn7p"'2447

Sanadnya hasan.248

142421. Dsebutkan di dalam ,4sh-Shahihatu?Me dariAsma' binti

Abu Bakar, dia berkata, "Aku mengangkut biii-b{ian di tanah Az-Zubair

yang di-iqtha' (ditetapkan) oletr Rasulullah Sr. "

a

U?'r S*7t 1t . ,
dl irar.>

1662-142431. Hadits

meng- iqtha' (menetapkan

Hadhramaut.

g1j :4)-.Itrtr]-trrv
. c..c. -. c(1,1 o-(,?.. o1.

.c,t3tr.hz-t V)l at)ail *: *

Wail bin Hujr: Bahwa Nabi g
hak) sebuah lahan untuliqTa di

2446 5**, Abu Daud, no. 3060. Di dalamnya tidak dicantumkan: "Saat itu aku
masih anak belia ..." sampai "dan mengusap kepalaku." Disebutkan di dalam
Al Ahad m Al Matsni karya Ibnu.Abu Aishim, no. 715 dengan lafazh:
"Rasulullah $ memanggilku, lalu beliau mendoakanku dan memohonkan
keberkahan unfukku. lalu beliau mendudukkanku di pangkuannya serta
mengLlsap kepalaku. Kemudian beliau membuatkan garis unfukku di suatu

'lahan di Madinah, kemudian beliau bersabda,'Mau aku tambali?"'
2447 Dalamriwaptnp disebutkan: "Mau aku tambhi unfulanu? Mau aku bmbhi

untukmfi"
2048 9i dalam sanadnya terdapat Walid Fithr Khalifah Al Malfizumi, tidak ada

yang menilanya biqah selain hnu Hibban. Al Hafizh lbnu Hajar mengatakan
mengenainyra, "Haditsnyn lemah. "

zoA9 56r15i1i 41Bul<hai, no 3151 dan Shahih Mtslim, no.2!82.
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Ahnad,z4so Abu pur6-2r151 61-1is66ri2a52 dan dia

menshahihkannya, serta Al Baihaqi.2rls3 pulum riwaSnbrya terdapat

kisah Mu'aw[nh bersamanya dalam hal ini'

Denrikian iuga yang diriwayatkan oletr hnu Hibban2ffi dan Ath-

11ru6"t*i.2'155

,s;t ,yt'# t'1t'4;il ^fr 
,L.y.[tr t t]-t rrr

.L';s, {.1'uiql ,Jui *'.*;;:t n ,?G &Li
L663-1424/l1- Hadits: Bahwa beliau merry-iqtha' unhtk

Az-Zubatr liahan seiauh lompatan. Maka dia pun melarikan

kudanya266 hingga berdiri, kemudian melemparkan

cambuknya, lalu beliau bersabda, " Berikan kepdan5n *iauh

Wng dicapai oleh cambuk ifu-"

Ahnad2457 dan Abu puu62458 dari hadits Ibnu Umar. Di dalam

sanadnya terdapat Al urnari senior, ada kelamahan padanya. Asalnya

tadapat di dalam Ash-Shahit?4se dari hadits Asma' binti Abu Bakar:

Bahwa Nabi $ mang-iqtha'suatu tanah trntuk Az-Zuban dari harta Bani

Nadhir.

2M MtsrudAtttmnAhmad$rcgq. :.'
wr gtwtAfut hd, no- 3058.
w2 &tmn At-Tlmril, no. 1381.
2a53 4"5ur*, Al Kubn (6/141.
Z.*Sa g4,11i lbnu Hibbn,pernbahasan tentang perlrctan baik, no. 2705.

24s5 4174r'i*n Al l{abtr, rW22/9/no- 41.

ztx 1514251.

N7 Musmd Al Inpm Almad (2/1561.
2458 5**, Abu Daud, no. 3072-
Ne shahthAl Bukharl, no. 3151.
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Perhatian:

Kalimat gj';n dengan dhammahpada haa'dan sukunpada

dhaadh, yakni: lompatan kudanya.

' Hadits: Bahwa beliau melindungizaoo [An-Naqi'12467
unfuk lahan penggembalaan unta zakat, unta upeti dan kuda
para mujahid di ialan Allah.

Telah dikernukakan di akhir-aktrir bab hal-hal yang diharamkan

dalam ihram, dan disebutkan bahwa terdapat sisipan di dalamnya.

' Hadits: " Tidak ada perlindungan lahan gembalaan
kecuali bagi NIah dan Rasul-N5a."

Telah dikernukakan pada bab tersebut.

rit ,Ly.[trtr]-rrrr
.flLt;r;y".Nl iy.u

166+142461. Hadits: "Apabila *seonang dari l<alian

Qedirt di masjid dari tempat dudulmya, mala dia lebih

2460 Hhna ialah perlindungan lahan mati dari para penggembala yang akan
menggembalakan bintang temaknla di dalamnya supaya rumputnya ban5rak,

kemudian digembalakan di dalamnya binatang temak tertentu. (pen).
2a6t pi dalam naskah aslinp dicantumkan: Al Baqi', sedangkan yang benar dari

naskah p.

* #t GV;r-;litr
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berhak, terhadap tempat itLPMz apabila dia kembali

kepadangn."

14*1i*22153 dari hadits Abu Hurairah tanpa menyebutan

pembatasan dengan masjid. Diriwayatkan juga dengan tambahan ifu

oleh Imam Al Haramain di dalam An-Nihagh dan dishahihkannya serta

diakuinya hal itu di dalam Ar-Raudhah.2t*64 3. nn1am di dalam Al
Matftlab dia merryandarkannyn kepada Al Bukhari, namun sebenamya

tidak terdapat di dalam riwayatnya. Abdul Haq dan Al Humaidi

menyatakan bahwa ini termasuk yrang diriwayatkan oleh Muslim saja

(tidak termasuk Al Bukhari).

142471. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzairrrull22165, dan yang

lainnya dari jalur lbnu Juraij: Aku mendengar Naft', bahwa Ibnu Umar

berkata, "Nabi S bersaMa, 'Janganlah sneorzng dari kalian

menzbqdiril<an audanrya dari ternpt dudulmg kenudian dia

mmgspntikanqn di tunpt ifu.' lalu aku taqnkan kepada beliau,

'Pada hari Jum'at?' Beliau menjawab, 'Pada hari Jumbt dan lainn5a."'

' Hadits: " Barangsiapa gng lebih dulu kepada

*suatu _gmng frdak dtdahului ( oleh orang lain) kepd*w,
mal<a itu menJadi mililm5m."

Telah dikernukakan di aural-awal bab ini.

24$2 9i dahm naskah aslinSn ada redaksi tambahan: 'tdad pda selainnya," namun

ini tidak dicantumkan di dalam naskah p, dan hadits ini tanpa tambahan ini

terdapat di dahm Shahk Mwllm.
%3 Shahih Muslim. No. 2179.
?.aeA gr,r41-t Ath-Tlallfinkarp An-Nawawi, 5/297 .

%5 Shahth lbnu l{htaimah, no. 1820.



Talkhishul Habir

'*;i,t'e;at JtL'i.'fi.| Ll :q)* . [t v t,r]- r .r r o

Lbr- olsrrfi y:Y * i-,:r;r,\t * it J;,
1665-142u181. Hadits: Bahura Abyadh bin Hammal Al

Mazini meminta kepada Rasutullah C iqtha' (penetapan

lahan) garam Maarib, maka beliau hendak meng-iqtha'
(menetapkan) unfukq7a.

DiriwaS;atkan, bahwa beliau menetapkan ifu baginya,
lalu dikatakan [bahwa sesungguhnya itulzeos bagaikan
sumber air yang terus mengalir, maka beliau pun bersabda,
" I{alant begitu, mala frdak."

Asy-Syaf i2467 dari hnu U5ainah, dari Ma'mar, dari seorang
lelaki dari penduduk Maarib, dari a3nhnya: Bahwa Al Abrndh bin
Hammal meminta ... lalu dia menyebutkannga dengan sama.

Diriwayatkan juga oleh para p€nlrusun kitab-kitab Sunan yang
empat2468 dari jalur Muhamrnad bin yafun bin euir Al Mazini, dari
ayahnya, dari Sumay bin Qais, dari S!,urnair, dari Abyadh. Jalumya
ditelusuri oleh An-Nasa'i, dishaihkan oleh hnu Hibban2459 dan di-dha'if
kan oleh hnu AI Qaththan.z+zo

2w Di dalam naskah astinya dicantumkan: "seakan-akan itu," sedangkan lang
dicantumkan di sini dari naskah 3 dan kitab At tJmm.

2467 Al Uhmkarya Asy-Srft'i e/42).
2468 5*un Abu Daud, no. 3064; Sunan At-Tirmidd, no. 13g0; ,As-Surnn At
. ' Kubra karya An-Nasa'i, no. 526+5ZO8 dan Sunan lbni Majah, no.24ZS.

2469 Shat,iti tbnl Hibban, pernhhasan tentang perbr-ratan baik, no. 11499.
2470 n'rl , 41 Wahm wa Al llam, S/BOf,I.
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Perhatian:

tafazh Lj, d"ts* kasnhpada bintanpa titik, yakni: yang terus

menerus tanpa berhenti materinya. Benfuk jamaknya 3rGl. Pendapat

lain menyebutkan, bahwa lr;ir adalah apa yang dikumpulkan dan

dihitung. Pendapat ini disangkal oleh Al Azhari, dan dia meraiilrl<an

penteritan yang pertama.

lafazh Qlri ffaarib) tanpa hamzah, seperti wazan |1t3, yaitu

suatu tempat di Shan'a.

Faidah:

Yang mengatakan hal itu adalah Al Qara' bin Habis, demikan

yang dijelaskan oleh M-Daraquthni di dalam riwayakrya.z47l

tLy.[trtqj-rrrro.rit *p,?\ $c? ir6r)
,tltr rlTt'

1666-142491. Hadits: - Manusia itu O"ro*ut dalam

tiga hal; (Witu) dalam air, rumput dan api."

Dia mengulangnya pada bab ini.

Ibnu Maialp47z dari hadits hnu Abbas,.:dengan lafazh,

ojly;$... (I{aum mtstimn ...1.

Di dalam sandnya terdapat Abdullah 
-'bin 

Hirasy, dia matttk

(riwayatrya ditinggalkan). Namun ini dishahihkan oleh Ibnu As-Sakan.

247 L 5r-, 4d-Datquthnl, 4/221.
2472 SurE, Ibnl Malah, no. 2472.
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142601. Driwayatkan juga oleh Al l$athib di dalam Ar-Ruwat

'an Malik, dari Nafi',dari lbnu Umar, dengan tambahan:. .. #ri $erta

garud. Di dalam sanadn3n terdapat Abdul Hakam bin Maisarah, orang

yang meriwa5ntkannya 6ri yu1;L.2a73 Hadits ini terdapat juga di dalam

riwaSnt Ath-Thabarani dengan sanad lE n, dart Taid bin Jubair, dari

hnu Umar, seperti yang-p€rtama. Selain ifu dia mernpunyai jalur-jalur

periwayatan lainryn untuk hadits ini.

I426Ll. Riwayat hnu MaptpaT+ dari hadits Abu Hurairah

dengan sanad shahih "Tiga hal gn7 frdak boteh dilarang: air, rumput
dan api."

142621. Riwayat Abu puu62475 dari hadits Buhaisah, dari

a1nhn37a, bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah sesuafu yang

tdak boleh ditahan?" Beliau meniawab, " Air." Kernudian dia mengulang
(lagi), maka beliau bersabda, "?.anrn.' D dalam riwayat ini terdapat

kisah. 66662e75 HaqzaTz dan Ibnu Al Qaththan2478 -*;1ui,r* ca@t,

karena dia (Buhaisah) fidak dikenal, narnun sebenam5ra dia disebutkan

oleh hnu 11i66rr2a79 dan Snng lainryn di dalam golongan para

s6l6[61.21180

142621. Riwapt Ibnu Ma;ah2'181 dari hadits AiqBh, bahwa dia

berkata, "Wahai Rasulullah, apakah sesuafu yang tidak halal unfuk

2473 66-pu-Orgrli berkata,"Dia menceritakan apa lang fidak ada dr-mubb'ah."
Silakan litrrrt Usan Al lufrza4 3/394.

2474 5rrrr 16ni Majah, no- 2473.
247s Suran Aby Daud, no.34176.
z+to 1614251.
2477 AlAlilem At Wustha(g/299).
zaze napn Al Wahm ua Al ltnnt(3/262l.
247e 45-fsiqzt(3/391, di dalamryn disebutkan: Baihah.
2480 566,l lihat Al Istnhh(Z/5991.
zoat Suvan tbnl Makh, no.2474.
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ditahan?" Beliau menjawab, 'AA, gamm dan api.'Al hadits' Sanadnya

jfi2'if.zas2

1426gl. Riwayat Ath-Thabarani di dalam Ash-Shaghiq€3 dari

hadits Anas: "Dua hal Snng tidak halat untuk ditahan (dilarang): air dan

aPi."

Abu Hatim mengatakan di dalam Al '11up484, "lni hadits

munkar."

142641. Riwayat Al Uqaili di dalam Adh-Dhu'afa'22185 6'i
Abdullah bin Sirjis menyerupai hadits Buhaisah.

142651. Abu Daud meriwayatkan di dalam As'Sunar?M dan

Ahmad di dalam At Musna*$7 dari hadits Abu Khidasy: Bahwa dia

mendengar seorang lelaki dari golongan kaum Muhaiirin dari antara

pam sahabat Rasulullah &, berkata, "Aku berperang bersama

Rasulullah g$, tigu kali aku mendengamya bersabda, 'Kaum muslimin

bersekutu dalam tiga hal, 6pitu); air, rumput dan apl '"

Diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim di dalam Ma'ifat ,4sh-

ShahabatPa8s pada biografi Abu I{hidasy, tanpa menyebutkan lelaki

tersebut.

Afuu Hatim pemah ditanya tentang itu, dia pun berkata, "Abu

Khidasy tidak pemah beriumpa dengan Nabi f$."2'189 ltu memang

z4f;lz.|<arena 'an'atnbnyaAli bin Gharab Al Fazari, dia seorang mudallis, dan tidak

diketahuinya petihal zuhair bin Marzuq, serta lemahnp Ali bin Zaid bin

Jad'an.
ws Al Mukm Ash'Shaghir, no. 681.
2e ilal lbni Abu Hatim{1/378).
2'185 Alar belum menemukannya.
2486 5*un 4bu Daud, no.3477 -

2a87 Mtgnad Al htnm Ahmad, 5/364.
?-48s 74u'661 Ashshalnbh kann Abu Nu'aim, 5/2877 .
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sebagaimana yang dikatakannya, dan Abu Daud menyebutkan di dalam

riwayatnya: "Hibban bin Zaid, yaitu Asy-Syar'i." Dia adalah seorang

tabi'in yang terkenal.

1667-142651. Hadits Ubadah bin Ash-Shamit: Bahwa
Nabi $ memufuskan pada kasus pengairan pohon kurma,

bahwa bagi yang posisi di atas agar diairi sebelum yang di
bawah, kemudian dari atas dialirkan kepada lpng di bawah
dan tidak boleh menahan air di tanahn5la.

Dalam riwayat lain disebutkan: Bahwa beliau menetapkan (batas)

aimya hingga mata kaki.

Dalam riwapt lainqn lagi dis€butkan: mengalirkan air hingga

mencap6i249o sernua tanah.

Ibnu Malahzael, Al Baihaqi24e2 6*, Ath-Thabarani. Di dalam

sanadnya ada keterpufusan.

Perhafian:

Riwapt yang diislraratlon dengan kalimat: "hingga mencapai

sernua tanah" tidak diternukan lafazhnp. Di dalam riwayat mereka ifu
pada riwayat Ishaq bin Yahya dari kakeknya, Ubadah, disebukan: hingga

mencapai (batas) sernua dinding (kebun).

2489 tlal lbni Abu Hatim, 7/322-323, dan disebutkan di dalam Al Jarh w At-
Ta'dil,3/269: "... meriwayatkan dari seorang lelaki dari antara para sahabat
Nabi $, dan Jarir bin Utsman meriwaptkan darinla .-.."

2490 9i dalam naskahnya dicantumkan: "Hingga air mencapai," dan pada naskah I
tanpa lafazh "air," yaifu lahzh tersebut yang diisgraratkan itu.

249L 5** lbni Maiah, no.2483.
2492 As-Su?an Al Kubm,6/7il.
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1668-t42671. Hadits Amr bin Syu'aib; dari a5nhnya,

dari kakeknya: Bahwa Nabi C memutuskan pada kasus

pengaliran air, agar ditahan hingga mencapai mata kald,

kemudia yang di atas mengalirkan kepada yang di bawah-

Abu Daud2493 6* hnu Majah2494 6urijalur ini dengan lafazh:

merrnrtuskan pada kasus pengaliran air Al Mahzur.

::' 142681. Diriwayratkan juga oleh Al Hakim di dalam Al

MustadntPaes 666 hadits Aisyah: Bahwa beliau memutuskan pada

kasus saluran Mahzur dan Midznab, agar yang di atas mengalirkan

kepada yang di bawah, dan ditahan sankuran rnata kaki. Ad-Daraquthni

menilairyra cacat karema mauquf.

14269l. Diriwayatkan iuga oleh hnu Majah2ae6 6uri hadits

Tsa'labah bin Abu Malik.

142701. Driwa5ntkan iuga oleh Abdurrazzaq di dalam

Mtshannafnyaza9T f,ui Abu Hatirn Al Qamzhi, dari aSnhnp, dari

kakekryn.

Perhatian:

Gt*t )!;{ duganmendahulukan zaaybq-dhammahdaripada

raa', yaitu sebuah lernbah di Madinah

Dan UJa adalah adalah sebtrah ternpat di sarn.

2493 grrrnr 4bu Daud, no. 3639.
249t1 Surlan lbni Majah,no.2482.
24e5 Mwbdnli Al Hakim, 2/62.
2q% Sunan lbni Mafth, no. 2481.
?1197 Al{u fldak menemukanryra.
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1669-1427U. Hadits: Bahwa beliau $ bersaMa kepada

Az-Zubair ketika berperkara dengan seorang Anshar

mengenai saluran air Al Harrah dimana mereka mengairi

kebun kurma mereka darinya, 'Wahai Zubair, ainlah

kebunmu), I<emudian alirlran aimg ke tetanggamu ---' al

hadits.

Mutbtaq alaili.z4e8

Perhatian:

Lataz/r. Lrjrl, dengan kffiah da syfn,lalu ma' tanpa tnydid,

dan di akhiri dengan iiim, ian:rrk drlri??, dengan fathah pada syiin

dan na ', yaifu saluran air.

Nama orang Anshar itu adalah Tsa'labah bin Hathib.

Pendapat lainernenyebutkan, bahwa namanya Humaid.

Pendapat lain menyebutkan, bahwa narnanlra Hathib bin Abu Balta'ah,

narnun pendapat ini tdak benar, karena dia bukan orang Anshar. Ibnu

Basykuwalz49 menceritakan dari gurunln, Abu Al Hishn bin Mughits,

bahwa orang itu adalah Tsabit bin Qais bin Syimas.

,[Kir *;5. :at ,]ht g '; ,Ly . [t v vr] - \ 1v .

*gt?;*:r;+;i't *
L67O-142721. Hadits: " Barangsiapa menahan kelebihan

air agar larenan5n rumput tertahan, maka Allah

24es Shahtli Al Bukhari, no.2359,2360 dan Shahih Muslim, no. 2357.
zttee 66u**ni41i Al Asma, Al Mubhamah, (Z/S7Z-5731.
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menahannya dari fadhilah rahmat-Nya pada hari

kiarnat."2500

Dia mengulangnya pada bab ini. Asy-Syafi'i2501 6uti Malik, dari

Abu AzZinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah. Ini hadits Mutbfaq

alaihz1oz dengan lafazh: "Kelebihan air tidak boleh ditahan untuk

menahan kalebihan rumput karananSn-"

,, Ibnu Hibban di dalam Uitab Shahitrnya25os menambahkan: " "'
sehingga runHah harta dan keluarga pun kelapamn."

Al Baihaqi2sOa [s*ata, "lnilah yang shahih dengan lafazh ini.

Dernikian juga Az-7a'rafani meriwa3ntkannya dari Asy-sspfi'i. Adapun

lafazh yang disebutkan pertarna termasuk yang tidak dibacakan kepada

Asy€yafi'i. fu-Rabi' mernbawakannp berdasarkan asumsi, seandainya

dibacakan kepada Aby-Slnfi'i, tenfu dia akan merubahnya, insya Allah

Ta'ala." Kemudian dia mengatakan, "sedangkan lafazh ini terdapat

dalam hadits Amr bin syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknln.

DriwaSntkan juga dari jahr lainnya yang dha'if, dari Abu Huraimh, dan

tqrmasuk riwaSnt mutsl Al Hasan. Tampaknya Asy$rafi'i

menyebutkan sebagian sanad-sanad ini, lalu penulis mernasukkan suafu

hadits ke dalam hadits lainn1n." Selesai.

l427gl. Hadig Amr bin Syu'aib diriwayatkan oleh'Alxnad'2sos

Di dalam sanadnya terdapat Laits bin Abu Sulaim. Diriwayatkan juga

oleh Ath-Thabamni di dalam Ash-Shaghi4so5 dari hadits Al A'masy,

NW/qzzl.
25ot 74**4 AqrStDf i, h. 382.
tsoz 56uir11i Al Bukharl, no. 2353 dan Slnhih Muslim, no. 1566'
25Og shatTili tbni l-Iibbn, p€rnhtEsan tentang perbuatan baik, no. 4956.
asoa yuv61,4s*5urmn wa Al Aarl4/534/no 3758).
?5os 74**4 Al hmm Alnmd l2/L7 91.

w Al Mltkm,4sh.Shaghir, no. 93.
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dari Amr bin syr'aib. Dan dia berkata, "Al A'masy tidak meriwayatkan

dari Amr selain ini."

142741. Dia juga meriwa5ntkannya di dalam N l<abiP507 dari

hadits Washilah, dengan lafazh lain, dan sanadnya dha'if.

l67L-142751. Hadits Jabir: Bahwa Nabi ! melarang

menjual kelebihan air.

yrr1irr2508 dari haditsnyra dan pam penyusun kitab-kitab

Swafisoe dari hadits Iyas bin Abd. Dishahihkan oleh At-Tirmidzi. Abu

Al Fath Al Qusyairi2s1o 6oL1u, "Ifu sesuai dengan syamt keduanya (Al

Bukhari dan Muslim)."

1672-142761. Hadits: Bahwa Umar melindungi (lahan

gembalaan) dan memperkakan maulanSra lnng bemama

Hunay, lalu dia berkata, "Wahai Hunay, dekapkanlah

lenganku bagi kaum muslimin..." al hadits-

Al Bukhari2sU dengatr Perkataan pgrulis ini dan lebih lengkap

darinya, dari hadits zaid bin Aslam, dari aSnhnya. Diriwa5ntkan juga

oleh Asy-Syaf i2572 dari Ad-Darawardi, dari Zaid, seperti yang terdapat

di dalam kitab. Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq2sl3 6ri Ma'mar,

dari Az-Zuhri, secara murcal.

?.507 Al Mu,jam Al l{abif no. 145.
?so8 Shaliih Muslim, no. 1565.
?509 Sulan Abu Daud,no. 3478; Sunan At-Tirrnidd, no- 7271; Sunan An-Nasa'i,

no. 4661. dan Sunan lbni Maizh, no.2476-
25to 411n6p6karyn Ibnu Daqiq Al Id, h. 361.
?511 shaliili Al Bukhai, no. 3059.
25L2 74*nu4 rlsyS1mfr'|, h. 381.
zsrs Mushannaf Abdirazaq, no. 19751.
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1673-142771. Perkataan penulis: Diriwayatkan dari

Utsman, bahwa dia melihat tukang iahit di masiid, lalu dia

mengeluarkannSn.

Ibnu Adi di dalam N IGmiPsl4 pada biografi Muhammad bin

lMujib;zsts, dan dia menukil pendustaannya dari Ibnu Ma'in, serta

menambahkan, bahwa dia berkata, 'Aku mendengar Rasulullah db

bersibda, "Jauhlanlah masjid-masiid lalian dari anak-anak tatian..." al

hadits.

Kami meriwayatlrannya dengan sanad tinggi di dalam Juz dua

bab516 dari Ibnu Abu Syuraih, dari hnu Sha'id.

?sta ll Kamilkarya hnu pfrtt, 6/262-263.
2515 pi dalam rnskah astqra dicantnmkan: Muhamrnad, sedangkan 5nng

dicantumkan di sini dari naskah s dan Al lGmil.
2516 Alnr ddak menemukanryra dalam versi cetak juz ini.
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KITAB WAKAF

'#'u f iV'aL'#Ll tLY '[ttv'r] -\1vt

+ ,.*i p ,')u t*f *t ;.4 ( 'i6 
q;:"oi,;t $ ,atPt

.r;st,b r,u;fit ;l,Jui,{t d *ra A ol ti;rf'u'r,U

L67+142781. Hadits: Bahwa umar memiliki seratus

bagian di Khaibar yang dibelinya. setelah

mengumpu[onqn, dia berkata, 'wahai Rasulullah, aku

telah mendapatkan harta yang aku tidak pernah

mendapatkan sepertinya, dan aku ingin mendekatkan diri

kepada Alah denganrgTa.' Beliau pr.rn bersabda, 'Tahanlah

pokolm5n dan shadaqahlanlah buahnya'"

Diriwayatkanjuga:MakaUmarpunmenjadikannyasebagai
shadaqah, tidak boleh dijual, tidak'boleh diwarisi dan tidak boleh

dihibahkan.

AsySyafi'izsl7 6*i Sufuan, dari Al Umari, dari Naft', dari Ibnu

Umar, dengan Perkataan penulis ini'

2517 Musnad,4sySSaf i, h. 308.
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Dia juga meriwayatkannya di dalam Al Qadim dari seorang

lelaki, dari hnu 'Aun, dari Nafi', dengan lafazh yang kedua. Hadits ini

Mutbfaq u1ui1'ps78 dari haditsnya, dan pada riwayat mereka berdua (Al

Bukhari dan Muslim) dan 5nng lainnyaa, hadits ini mempunyai beberapa

jalur periwayatan.

Perhatian:

orang SBng tidak disebutkan narnanya oleh Asy-Syafi'i itu adalah

Umar bin Habib Al Qadhi. Al Baihaqi menjdaslonn-yra di dalam ,4/

74u'riL1?5r9 dari jaluqn berkenaan dengan hadits ini.

1675-Perkataan penulis: Serungguhn3Ta llang seratus

bagran ifu adalah harta musla'(dimiliki bersama, tidak dapat

dipisahkan dari fnng lain).

Saln tidak menernukann3n din5ntakan dernikian, namun di

dalam riwa3Tat Muslim mengindikasikan dernikian, karena dia

menyebutkan, bahwa harta tersebut disebut Mngh, dan itu berupa

kebun kutma.2520

"lt,W'g;t ?:rI'U.t'ot1 tsy ,L*.[trvr] -\ lvt
.y>v'u

L97+142791. Hadits: 'Jika anak Adam mati maka
terputuslah amaln5Ta kecuali dari tiga..." al hadits.

?-578 Shalnli Al Bukhari, no- 2737 dan Shahth Muslim, no. 1632.
?519 Ma'rilb t,4s 

^1um 
n wa Al AMr (4 / M*446 / no.37 7 21.

2520 5"6r*rr,* itu lafazh 5nng disebutkan di dalam riwa5nt Al Bukhari, no.2764,
dan kepadanya Al Baihaqi men5randarkannya di dabm Al Kubn (6/159!.
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14ur5-2521 dari hadits Abu Hurairah' dan di dalamnya

disebutkan (dengan lafazh), ... , ' J "' t"' atau "' atau "')'

l427gl. Riwayat Muslim,2522 An-Nasa' l'2522 hnu Majah2524 6un

hnu Hibban2525 d36 jalur Abu Qatadah: "sebaik-baik gng ditinggalkan

seseoft,ng setelah ketiadaannSn adatah tiga hal: Anak shalih yang

merdmlrannSn; shadaqah gng PhatanY terus mengalir kepdanya;

dan ilmu 5nng diamatkan setelah ketiadaannSn'"

L677-142801. Hadits: 'sedangkan l(halid' maka

sesungguhnya dia telah meurakafkan baiu-baiu perangnya

dan p"rl"t Sk putt perangnya untuk keperluan di ialan

Allah.'
Mutbfaq u1ui1p526 dari hadits Al A:14x27 dari Abu Hurairah

dalam suahr hadits.

: Perhatian:

L-afazhai$eli dengan dharnmah pada taa 'berdfik dua di atas'

yaitu jamak dari'$b, dsengan &n fathah, yaitu kuda nan gagah' atau

yang dipersiapkan untuk ditunggangi'

%2t 56u1ri1, Muslim, no. 1631.
zszz A!,,tidak menemukannln di dalam riwa5nt Muslim dari iahl tersebut dengan

lafazh itu dan apa yang disandarkan kepadan5n oleh lbnu Al Mulqin di dalam'

N BadrAl Munir,T/L0z- ,
2523 6l Mizzi di dalam Tuhfat At AsWf, 9/248 menyandarkann5ra kepada An-

Nasa'i di dalam 'Amal Al Yaum w:a Al-l-aitah' namun saln belum

menemukannYa.
2s24 Savan tbni Maj,ah,no.241.
2525 Shahiti lbni Hibban,pembahasan tentang perbuatan baik, no. 93'

2s26 Shahiti Al Bukhan,no. 12168 dan Shahih Muslim, no' 983'

2527 10/4281.
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1678-1428L1. Hadits: Bahwa Utsman mewakafkan
sumur Rumah, dan dia berkata, 'Emberku padan3n seperti
ember-ember kaum muslimin.'

Al Bukliari s@ara mu'allgq (tanpa menybutkan awal

sanadnya)2s28, An-Nasa' i2529 6*rAt-Tirmidzi25s0 dari haditsnya.

Perhatian:

Abu Ubaid Al Balo.i2ssr berkata, "Rumah dulunya adalah mata

air milik seorang yahudi yang bemama Rurnah, lalu disebut dengan

nama ifu."

hnu Mandah menyatakan, bahwa orang ifu seomng sahabat,

natnun dia keliru sebagiamana lnng diielaslon di dalam .Ma'rifat,4sh-
Shuhubulr.2ss2

Ada perbedaan riwaSnt mengenai kadar harganya, disebutkan di
dalam Ath-Thabarani, bahwa hargunya adalah dua puluh ribu

[drham].2533 Sernentara di dalam riwagrat Abu Nu'aim, bahwa Utsman
mernbeli sepanrh pertarnanln dengan harga dua belas ribu, dan gnng

kedmnya tujuh ratus.

Sedangkan di dalam Tadkh Al Madinah karya Ibnu Zubalah
disebutkan, bahwa utsman mernbeli setengah pertaman3n dengan
serafus ekor unta, dan yang kedua denga; hargu Snng sedikit.

%2t' shahih At Bul<hari pada kitab Minum dan pemberian air minum, bab orang

--^^ 
yang memandang shadaqah air dan penghibahannSn.

2529 Suvan An-Nasa!, no. 3606-3610.
2530 S*un 4t-Timidd, no. 3703.
2531 \'4r'ir.u Maa Isbfuma, 2/685.
2s32 6561 Al Ishabh, 2/s42-s49.
2533 Puri naskah 3.
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.Pendapatlainmenyebutkan,bahwaUtsmanmembelinyadengan

harga tiga puluh ribu, demikian yang diceritakan oleh Al Hazimi di

dalam At Mu'tataf dandiriwayatkan juga oleh Ath-ThabaraT,i'2534

Pendapatlainmerryebutkan:derrganhargaempatratusdinar,

demikian yang diceritakan oleh hnu 5u'6'2535

' Hadits : - Bumi dijadikan bagiku. sebagai masjid

(tempat suiud) -.."

Muttafaq alaih, dan telah dikenrukakan di dalam pernbahasan

tentang taYammum.

. Hadits: Bahwa beliau bersabda kepada [Jmar,

" Tahanlah pokolmym dan shadaqahl<anlah buahn5n'"

Telah dikernukakan di awal bab ini'

1r67g't42821. Hadits: Bahwa beliau bersabda mengenai

Al Hasan, . Sesungguhn5Ta analdru ini adalah seorang

pemimfin..."
Al Bukhari2535 dari hadits Abu Bakmh dengan Perkataan penulis

ini dan lebih lengkaP dari ini.

.:.'

1680-Perkataan penulis: Para sahabat sepakat

mengenai wakaf baik perkataan maupuri' perbuatan

253a pi dalam Al Mu'Jam At ltabir, no.1226z "lalu dia membelinp dengan harga

tiga puluh lima dirham."
253s 411i-TVubqatAl Kubmkaryra Ibnu Sa'd (1/506)'
%% Shahlh Al Bukharl, no. 2704-
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Telah dikernukakan tentang wakafnya Umar dan wakafnya

U,tsman.

142831. Disebutkan di dalam Ash-Shahihair?537' Walof Abu

Thalhah adalah Bairuha'.

I4284l.Al Baihaqi2538 meriwayatkan dari Abu Bakar, Az-Zubat,

Sa'id, Amr bin Al Ash, Hakim bin Hizam dan Anas, bahwa mereka

mewakafkan. Dia berkata, "7aid bin Tsabit mer,vakafkan rumahnya."

142851. Diriwayatkan dari Ali, bahwa dia mer,vakafkan tanah di
yanbu'.253

Nanti akan dikernukakan iuga riwaSrahr5n dari Fathimah.

AI Bukhari berkata, "[6nu Umar merrlakafkan rumahnya dan Az-

Zubair meunkafkan kepada [anak-anak perernpuannyvla54o."

168l-142861. Perkataan penulis: Asalnya bahwa sjTarat-

slnrat wakaf adalah agar dipelihara (dikembangkan) selama
fidak ada hal lpng menafikan wakaf atau menyelisihin3;a,
dan itulah lpng diberlakukan pada wakaf-wakaf para saabat.
Umar mewakafkan dan mensyaratkan bahwa fidak ada dosa
bagi yang men(Junrsnln untuk makan darinya secara ma'rufl
dan bahwa lnng men[Junxin],a adalah puterinya, Hafshah,
selama masa hidupnya, bila dia meninggal, maka dilanjutkan
oleh orang berurawamn dari kalangan keluarganp.

Abu Daud2541 6*n* sanad shahihdan lebih lengkap dari ini.

2537 Shal?ih At Bukhai, no. 12t61 dan Shahih Musllm, no. 988.
2s38 4"5rr* Al Kubm,6/16L.
2s39 Swlan Abu Daud, no. 287 8, 2879.
2540 Ada kesalahan pada naskah aslinla karena mencErntumkan: tanamannlra.
zst Swvat7 AbU Daud, no. 2879.
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1682-142871. Perkataan penulis: Fathimah

mewakafkan kepada isteri-isteri Nabi $ dan golongan fakir

Bani Hasyim dan Bani Muthallib'

Asy-Syafi,i2s4z dengan sanad yang ada keterputusan di

dalamnya, hatln saja mereka dan ahlul bait'

L683-142881. Perkataan penulis: Keluarga adalah

ketumnan. Demikian yang dikatakan Zaid bin Arqam'

Aku tidak melihatrya demikian, adapun yang terdapat di dalam

riwayat p\n-I\lasa'i2543. Bahwa ditanyakan kepada Zaid bin Arqam,

,,siapa keluarga Muhammad?" Dia menjawab, "Keturunannya."

2-il2 74**4 Asysgft '1, h. 309-
2543 pi"r6rr6,rr-di dalam Mrshannaf Abdirnzag, no. 6943, dan dari jalumya Juga

diriwayatkan oleh Ath-Thabarani di dalam Al Mulam Al Kabir, no. 5023 dari

Yazid bin Hibban At-Taimi, dia berkata, "Aku mendengar Zaid bin fuqam

berkata ketika dikatakan kepadarnTa, 'siapa keluarga Muhammad $?" dia

berkata, 'Yaitu orang yang diharamkan zakat baginya.' Dikatakan lagi, 'Siapa

mereka?, Dia mer,iawab,-'Kelmrga Ali, keltnrga 'uqail, keluarga Ja',far dan

keluafga Abbas'"'
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;il ".'8"
KrrAB dortpJruseRrAr{)

t,.rya.
0!i

t o.t
.rrJ, t-Nr fslt(J t*.G .Itv,rl]-t r,rt

.,g€dl

1,68+142891. Hadits Aislrah: " hling memberi
hadiahlah lalian, Iarena *sungguhnya hadiah itu dapat
menghilanglran kebencian."

Ini termasuk hadits-hadits Aslrsyihabzw dan rotasinya terletak
pada Muhamamd bin Abdunnur, dari Abu Yusuf Al A'sya, dari Hisyam,

dari ayahnya, darinya (Aisyah). Yang meriwayratkannya dari Muhammad

adalah Ahmad hnu AI Hasan Al Muqri pr5uir.zsas Ad-Damquthni

mengatakan, "Tidak tsiqah." hnu Thahir berkata, "Tidak ada asalnya

dari Hisyam."

M Musnad Aq-Syitab, no. 660.
2il5 Disebutkan di dalam Musmd ,A"t\1tihab, bahwa perawinya adalah

Muhammad bin Ahmad bin Ibmhim bin Quraisy Al Haldrni. Biografin!,a
terdapat di dalam Tarikh &glzdad, t/267-269 dan Lian Al Mian;5/45. N
Khathib berkata, "Aku tan!,akan kepada Abu Bakar Al Barqani tentang Al
Hahmi, dia pun menjawab, 'Dia biqah, hanla saja dia meriwayatkan hadits-
hadtb munlar (menyelishi Vang biqafit'" Abu Bakar Al Khathib berkata,
"Alm menghargai hadibnlp, karena sediht sekali aku melihat riwagntrya
yang munkar."
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l42gol. Diriwayatkan iuga oleh fbnu Hibban di dalam Adh-

Dhu,afa'2546 6u.rijalur Bakr bin Bakkar, dari Aidz Ibnu syuraih, dari

Anas, dengan lafazh: "&ling memberi hadiahlah kalian, karena

sesungguhnyahadiahitubaiksdikitmauPunbanSak'dapat
menghilangkan kebencian." Dia men-dha'ifkannya karena Aidz.

Ibnu Thahir berkata, "'Aidz meriwayatkannya sendirian, namun

jama'ah meriwayatkannya darinya'" Lebih iauh dia mengatakan'

,,Diriwayatkan juga oleh Kautsar 16r',12547 Hakim dari Mak-hul, dari Nabi

$,secaramursal.sidangkanKautsarmatrttk(riwayatrya
ditinggalkan)."

l4zgLl. At-Tirmidzizszts *oi,ru6yufl*1 dari hadits Abu Hurairah,

dengan lafazh: " &ling mqnberi hadiahlah kalian, karena sesungguhnya

hadiah itu dapat menghilangkan geiolak dada." Di dalam sanadnya

terdapat Abu Ma',syar Al Madani, dia meriwayatkannya sendirian,

sementara dia sendiri dha'if. Diriwayatkan iuga oleh Ibnu Thahir di

dalam hadits-hadits Asy-Syihaba'4e 64ijalur 'lshmah bin Malik, dengan

lafazh, "Iladiah itu dapt manghilangl<an pendengamn dan

,,penglihatan."

|42g2|.DiriwayatkanjugaolehlbnuHibbandida|amAdh-
Dhubfa '2550 d66 hadits lbnu Umar, dengan lafazh: " saling membei

hadiahtah kalian, karena saunggwhng hadian itu dapat menghilangkan

dendam." Dan dia menolaknya karena Muhammad bin [Abu]2551 Az-

zsa6 5i66 Adh-Dhubfa' wa At Majruhin(2/194\, tapi dari ialur Al Fadhl bin Musa

AsySyaibani, dari 'Aidz bin Syuraih, dengan redaksi ini'

2547 10/4291.
2548 SuTan At-ftmidd, no. 2130.
254e Yaitu di dalam Mukm Ath-Thabmni Al Kabir, 17/no.488 dan Musnad

AsySyitablaqn Al Qudha'i,no'220, dari Aban, dari Anas'

%so 11166 41 Majruhin (2/288).
2551 psri naskah p.
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Zu'aizi'ah, dan dia berkata, "Tidak boleh berhuijah dengannya." Ai

3rLLuri255g mengatakan mengenainya, "Haditsnya munkar."

142ggl. Abu Musa Al Madini meriwayatkan di dalam Adz-Dzail

pada biografi 7a'bal, dia memar{u'-kannya (menyanarkannya kepada

Nabi S): "saling berkunjunglah lalian, aling mqnben hadiahlah kalian,

l<arena saungguhrya kunjungan (zianh) itu dapat menumbuhkan

kuintaan, dan hadiah ifu dapat mangffiangkan kebencian."2ss3 1r',i

murvl,karena Za'bah bukan seoftmg sdhabat. .

.tj:x t):'q :Ll-. It r r r]- r r,ro

t685-142941. Hadits= '*ling memfuri hadiahlah
Icalian, nf*aln lalian aling mencibi-"

Diriwaya&an oleh Al Bul'hari di dalam Al Adab 41 714u6r/pss4

dan Al Baihaqi.2555 Diriwayatkan juga oleh lbnu Thahir di dalam

Musnad AsySyihab dari jalurlvluharnmad bin [Bukairlzss5, dari Dhimam

bin Isma'il, dari Musa hnu Wardan, dari Abu Huraimh, dan sanadnya

hasan. Ada perbedaan riwayat dalam ini Sang teftait dengan Dhimam,

dirnana srahr rtu4nt meqtefudon: daringa, dal Abu Qubail, dari

Abdullah bin Amr.2ssz Drtra:ntkan oletr lbnu Thahir.

N2 At TathhAl rbe$/f88). tafa*urla: "tladbn!,a sangat mutlar."
25s3 Lihat haditsnya dt dalam TaMb I,,ttsbtt irrAl Aulam, h. 282.
?ss N A&b Al lwffi,no. 5!)4.
ffis Asrfriwt Al Kubn 16 / L691.
2556 Di dalam naskah aslinp dicantumkan: Bakr, sedangkan yang benar dari

naskah;.
2557 91dahlm Mt-snad AsySyihab katp AI Qudha'i, no. 657 darl Jalur Yah5ra bin

Bukair, dari Dhimam bin Isma'il, dari Alu Qubail Al Ma'aftri, dari Abdullah
bin Amr, dengan redaksi ini.
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l42g5l. Dia juga meriwayatkannya di dalam Musnad Asy

Syiha7sss dari hadits Aisyah, dengan lafazh: "hling mernbei

hadiahtah kalian, niscaSn kalian akan bertambah kecintaan " sanadnya

gharib, di dalam sanadnya terdapat Muhammad bin sulaiman, yang

mana Ibnu Thahir mengatakan, "Aku tidak mengetahuinya."

t42g6l. Dia juga mengeluarkannya dari jalur lainnya' dari Ummu

Hakim binti Wada' Al Khuza'ifryah. Ibnu Thahir berkata, "Sanadnya juga

gharib, tidak bisa dijadikan huiiahl"

t42g7l. Malik meriwayatkan di dalam Al Muwath1lru'2s5e 6u6

Atha' Al Khurasani, dia me-marfurkannya (menyandarkannya kepada

Nabi &), 
,,&ling berjafut tanganlah kalian nisaya akan menghilangkan

kebancian, dan aliang mernberi hadiahtah l<alian niscaya kalian al<an

saling mencintai ldan menghilangl<an dendantrxso'" Dia

menyebutkannya di akhir-aLhir kitabn5n'

l42ggl. Disebutkan di dalam Al Auathkarya Ath-Thabar662561

dari jalur Aislrah, dia menSnndarkannya kepada Nabi s, "Saling

mernbqi hadiahlah kalian niscaln katian saling mencintai; berhijarahlah

kalian niscaSn kalian mewariskan kemuliaan bagi anak-anak kalian; dan

maalkanlah ketergelincimn-ketagetincian o.nng-onng m ulia." Sanadnya

perlu dipeitimbangkan.

,.r*.[trrl]-.trrr
.dL,> ja*t

't)jto7.
is

zl

,t#Y LtT
tot

2558 pi dalam Mtcnad flsy-foitnbl<arya Al Qudha'i, no' 555'
2s5e Al Mw,mththa' Al hrum Malik,2/908'
2550 p26 naskah p.

?.s6t 41 14, 7u. Al Austh, no. 7240.
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1686-142991. Haditsz "SeHranya aku diundang untuk

men5nntap sepotong kaki hewan, niscaya aku penuhi, dan

sekiranya dihadiahlan kepadaku sepotong kaki hgwan,

nixaya alru terima."

Al Bukari2562 6uri hadits Abu Huraiah di dalam pembahasan

tentang nikah, dia keluarkan juga di dalam pembahasan tentang hadiah

dari haditsnya dengan lafazh: "Sekimnln aku diundang untuk

manSantap sepotong langan hernn atau l<aki hanmn, nisa5n aku

panuhi."

t43001. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi2s53 6uri hadits Anas

dengan lafazh: "Sekirarya dihadiahkan keWdaku sepotong kaki hewan,

niscaSn aku terima, den sekinnta aku diundang wfuk mengantapn5n,

niscap aku paruhi." Dan dia menshahihkannya

',r..i j, WA.|;U. L:;X y:e+j- .Itr. \]- \ 1AV

.it,
1687-t430U. Hadits: "Janganlah tetangga

menghinalan tetangganga, rmlaupun hunln dengan
(menberi) telapak IraH lren bing."

Mutbkq alaifi^@ dari hadits Abu Huraimh

?s62 57u1g1i 4l Bukhari, no. 5178.
2563 Srnur 4t-Tirmldzt, no. 1388.
zseA 561r11i 41Bul<hai, no. 6017 dan Shahih Muslim, no. 1030.
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Perhatian:

g*St ',y1adalah telapak kaki kambing. Asal maknanya adalah

telapak kaki unta, lalu kata ini dipinjam untuk mengungkapkan telapak

kaki kambing. Nuundi sini sebagai tambahan'

1688-t4302l.Hadits:Bahwadibawakahhadiah-hadiah
kepada Nabi & dari orang lain, lalu beliau menerimanya.

lafazh At-Tirmidzi2s65, Ahmad2556 dan Al Bazza4567 dari

hadits Ali: Bahwa Kisra menghadiahkan suatu hadiah kepada Nabi $,
lalu beliau menarima darinya, dan beberapa raja juga memberi hadiah

kepada beliau, lalu beliau menerima dari mereka' 
.

t43031. Disebutkan di dalam riwayat fip1rf656'i,2568 dari

Abdurrahman bin Alqamah Ats-Tsaqafi, dia berkata, "Ketika para

ufusan Tsaqif datang, mereka membawa hadiah, maka Nabi s
bersabda, 'Apakah ini hadiah atau shadaqah. Jika itu hadiah, maka itu

untuk mendapatkan kerelaan Rasututlah # d* memenuhi kebutuhan,

,,dan bila itu shadaqah mal<a itu untuk mendapt keridahaan Allah.'

Mereka menjawabzs59, 'Bukan, tapi ini adalah hadiah.' Maka beliau pun

menerimanya. " Al hadits.

t43o4l. Riwayat Al Bukhari2570 6.ri Aisyah: "Adalah Rasulullah

$, apabila dibeirkan makanan kepadanya beliau bertanya, 'Apakah ini

hadiah atau shadaqali?' iil<a dikatakan bahwa itu shadaqBh, maka beliau

2565 5*run 4t-Tirmidzi, no.1576.
2556 Musnad N Imam Ahmad,l/96,145-
?567 74*ru4 Al hzan no. 778.
2568 5*ur 4n-Nasa'i, no. 3758.
256e 16/430L
2570 57u716 Al Bukhari, no. 2576, tapi dari hadits Abu Hurairah r$, demikian

juga dalam riwalnt Muslim, no.lo77 dan dalam riwa5rat selain keduanya.
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mengatakan kepada para sahabahga, 'Makanlah.' (beliau sendiri tidak

mernakannya), dan bila dikatakan bahwa itu hadiah, maka beliau

menempuk dengan tangannya, lalu makan bersama mereka."

Masih banyak hadits-hadits yang masyhur mengenai ini.

l589-Perkataan penulis: Masyhur iuga adanya
. pakaian dan tunggangan dalam hadiah-hadiah yang diterima
Rasulullah C, dan bahwa un mu wala&nya (budak

perempuan beliau), Mar[;ah, termasuk di antara hadiah
yang beliau terima.

143051. Tentang hadiah yang pakaian disebutkan di dalam lsA-
Shalriliaiirzs7L, dari Anas: Bahwa Ukaidir Daumah menghadiahkan
jubah sutera kepada Rasulullah * ... al hadits.

Diriwayatkan juga oleh 61',*u62572, An-Nasa'i2573 dan At-
Tir i6ri2574 dengan Perkataan penulis yang lebih lengkap dari ini.

Riwayat Abu puu62575. Bahwa kerajaan Romawi
menghadiahkan kain sutera kepada Nabi $, lalu beliau memakainya...al

hadits. Ada kisah di dalam hadits ini.

14306]. Riwayat Abu Daud2s76 6*i Anas: Bahwa Raja Dzu
Yazin menghadiahkan baju kepada Rasulullah * yang diambilnya

dengan tiga puluh tiga ekor irnta, lalu beliau menerimanya.

143071. Riwayat Al Bukhari dan Muslim?S77 6*i AIi: Bahwa
ukaidir Daumah menghadiahkan paloian sutera kepada Nabi $, lalu

tizt Shut;;h 41Bul<hari, no.26tS dan Stiahih Mt-slim, no.2469.
?572 Musnad At Imam Ahmad, g/zOGzOl, ZZg, ZSl.
2573 Swzan An-Nasa'i, no. 5302.
2574 Sunan AbTirmidzi, no.7723.
2575 5r*n 4bu Daud, no. 4047.
2576 Swan Abu Daud, no. 4035.
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beliau menrberikannya kepada Ali seraya bersabda, "Jadikanlah ifu

sebgai tutup kepala untuk pam Fathimah"'

l4308l. Adapun tentang hadiah yang berupa tunggangan' Al

gu1*1.,*i2578 meriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi, dia berkata,

..KamiberperangbersamaNabi$saatperangTabuk.SaatifuIbnuAl

Alma' menghadiahi pakaian kepada Nabi & dan mengadakan

perjanjian damai tentang laut mereka' I-alu datang pula penguasa Ailah

il"puau Basulullah $ dengan mernbawakan sumt serta rnenghadiahkan 
'

bashat(p(,r:analrIrtkuda dan keledai) putih kepada beliau..." al hadits.

t4Sogl.DisebutkandidalamKtabAtHadawkaryulbrahimAl
Harbi: Yohana bin Ru'bah menghadiatrkan bghalnya yang putih

kepada Rasulullah S-

l431ol. Di dalam riwapt y*1iro257e disebutkan: Farwah Al

Judzami menghadiahkan hshatputih kepada Razulullah $, lalu beliau

menungganginya kefika perang Hunain'

t43111. AI Harbi, Abu Bakar bin Khuzaimah dan hnu 6t1',i-2580

iuga meriwayatkan dari hadits Buraidah: Bahwa Raja Qibthi

menghadiahkandmbudakperemPuandanseakorbaghalkepada
Rasulullall &. LaL, beliau menunggangi bghal itu di Madinah, dan

mengambil salah satu dari kedua budak PerernPuan itu untuk dirinya

yang kemudian melahirkan anak beliau, hrahim, sedangkan budak

perempuan yang satunya lagi beliau hibahkan kepada Hassan'

Mariyah adalah budak perernpuan Snng diisyaiatkan di dalam

hadits ini.

257? Shat\ili Al Bukhati, no.2614 dan Shahih lWslim, no' 2077'

?578 Shalnli Al Bul<hari,no. 1481, dan ini juga terdapat di dalam ?huhk 
Muslim'

no. 1392. Han5ra sebagian lafazhnya terdapat dalam riwayat Muslim'

2s7e 9hahili Muslim, no.1775.
2580 Al Ahad wa Al Mabani,no. 3123 dan Al Harits bin Usamah sebagaimana di

dalam h7hph Al khib, no' 542'
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'j c* 'fr\ 
"b:t 

6 :te qy [trrr]-rrr.
;w eLl ^frs.,t;wf q$ A e7 r. ,Wl qNGv cliits

.,.>_rtlr7Jt g'c1;',

1690-143L21. Hadits Jabir: " Lelaki mana pun Wng
memberil<an harta umra,2587 mal<a harta umfr, menjadi
mililqn dan milik anak kefutunannya, l<arena 'umra ifu
lmeniadi milik onng Wng dibringnlzssz dan frdak kembali
kepda pemberin5n, karena dia telah memberikan
pemberian lnng bisa ditmrislran."

y*162s83 dengan Perkataan penulis ini.

.qitl. Lro o;j, ,Ly.[tr\ r]_\ 11\

169L-t43131. Hadits: 'Harta umrz, adatah warimn
unfuk kehmrgangn."

Muslimzg dari Jabir, dan Abu Hurairah seperti itu.

t43L4l. Riwayat 61r,"ud2585 dan At-Tirmidzi258o 6uri Samurah.

t43151. Riwayat Ibnu HibbanffiT dari hadits Zaid bin Tsabit:
" Harta 'umra jalum5n adalah jalur pa14tarisan.,,

258L Harta umra' adalah harta lnns diberikan seseorang berbenfuk
tanaMahan/rumah unfuk seumur hidupnya -Ed.

2582 Dl dalam naskah astinya dicanfumkan dengan tafazh: ,5nng 
memberinya,,,

sedangkan png dicantumkan di sini dari naskah;.
2583 Shahih Muslim, no.1625 (2Ol-
zsu Slmhih Muslim,no.1625 (30),no. 1626.
2585 14*nu4 Al Imam Ahmad, S/g,13, ZZ.
2586 Sunan AbTirmidai, no. 1849.
2587 slmhili lbni Hibbn, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5132.
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o.t, , tr,
drr ct-t'J z,{L 4* .[trr r]-t rrv

"*>trr)t'J;- '^i#'^i'J'J \;;, 'Pt

7692-143161. Hadits Jabir: "langanlah lalian meng-

'unra, dan iangan pula m*ruqba.%$ Karena banngsiapa

Wng Wng meng-'umra *suafu atau meruqba *suafu, mala

jalurnya adalah ialw penttarian-"

, Dia mengulangnYa Pada bab ini'

Asy-Syafi'i2sae, Abu pur62590 dan An-Naru'i.2591 Dishahitrkan

oleh Abu Al Fath al Qusfrairi berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim'

r, tsi# Y

:,te 4* .[trl v]- t r lr
i,:a'ol'sL: t'fut * i, J;,d)e

')cl c u$t #t)
,!*.U'MJt

l4tw JL g7 r<l;t; ,-4 t:St 7,iti rit f6

' LG}3{431Z. Hadits Jabir: "Sesungguhqla 'umra yang

dibolehkan oleh Rasulullah c adalah dengan mengatakan,
.Harta -itu meniadi milikmu dan anak keturunanmu

25f€ g*5u adalah seorang muslim berkata kepada saudaranya sesama muslim,

"Jika aku meninggal dunia sebelum kamu, maka rumahku atau kebunku

menjadi milikmu, akan tetapi jlka karnu meninggal drrrria lebih dahulu

,"b"Lrm aku, maka mmahmU menjadi milikku-" Atau dia berkata, "Rumah ini

untukmu sepanjang hidupmu; sehingga iika kamu meninggal dunia

sebelumku, maka rumah tersebut hanrs dikembalikan kepadaku, tetapi jika

aku meninggal dunia lebih dahulu darimu, maka rumah itu menjadi milikmu-"

Jadi rumah tersebut menjadi milik siapa sajE yang meninggal dunia paling

akhir dari keduanYra' (-Peneri).

2589 Musnad Asy-S1mfi'i, h. 219.
%90 5rr*r4bu Daud, no. 3556.
2591 Swran Arl-Nasal, no. 3731.
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setelahmu.' Adapun bila mengatakan, 'Ifu menjadi milikmu
selama hidupmu.' Maka (setelah yang diberi itu meninggal)
harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya.'

Muslim di dalam htab Shahibnya2se2 1*roa kalimat: !fr'u
(setelahmu).

169/LI43181. Hadits An-Nu'man bin Baryir: Bahwa
a5phnya membawanya kepada Nabi C, lalu berkata,
'sesungguhnya aku telah memberikan seorang budak
milikku kepada anakku ini." Beliau bersabda, "Apalrah
*mua analwtu englau fun *perti anak ini?" Dia
menjawab, "Tidak." Beliau pun bersabda, *Apalah englrau
enang bila merela *mua sm#es dalam berbakti
(kepadamul?" Dia menjawab, 'Ya.' Beliau pun bersabda,
'Kalau begitu, tidak boleh-"

Ditlwayatkan juga, bahwa beliau bersabda, "Maka ambillah
kembli."

Driwayatkan juga, bahwa beliau bersabdas, "Bertakormlah katian
kepada Allah, dan bercikap adillah di anhm anak-anak kalian.',

Asy-Syafi'i di dalam Al Umr?Fe4 dan .Al Berihaqi2ses ,1uri

jalumya dengan lafazh kedua. Hadits ini juga terdapat di dalam lgl-
Shahihain.zse6 Lafaz:hyang ketiga adalah lafazh 61 grklruri.zse7

25e2 Shahih Muslim, no.1625 (23).
zset g6/43t1.
2s94 Musnad,Asgr$afi'i, h. lZ 4.
259s Astsunan At Kubn (6/176), dari jalur Malik bin Aras Rahimahultah.
?-s96 56u1y1i 4l Bukhari, no. 2586 dan Shahih Muslim, no. 1623.
2se7 stnliiti At Bukhad, no. 2SgT.
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Kalimat: ,,Apal<ah engl<au senang bila mqda selnua sama

dalam bqbakti (kepadamu)Z' terdapat di dalam riwayat Abu Daud bin

Abu Hind, [dari]zsea Asy-Sya'bi, darinya' Diriwayatkan oleh Al

Baihaqi2s9e dan yang lainnYa.

Perhatian:

Disebutkan di dalam Al Wasitt?600 Lurru Al Ghazali, bahwa

yang mernberi itu adalah An-Nu'man bin Basyir. Ini kesalahan yang

sangat jelas.

* ,{.u.;st ;f lt:f ,;.,t!i ,L-y.[trrr]-trro
.?qt *YbA bl iL,f .:s

1695-t43191. Hadits: " Samakanlah pembertan di

antan anak-anak l<alian. Seandainya aku dibolehl<an

rytengutamalan se*onang, nixaSTa aku mengUtamalan

' anak-anak perempuan-'

Ath-Thabarani2601 6uti hadits Ibnu Abbas, hanya saja dia

menyebutkan dengan lafazh ,t3t 1qr2rr1p,1 sebagai pengganti lafazh'

g(dt 1u"u*-*u* pqetnpuarll. Di dalam sanadnp terdapat Sa'id bin

2598 pri naskah 3. .

%9 As.Sunan Al Kubm (6/L771. Di dalam naskah aslinya dicantumkan sebagai

berikut: "Saya katakan: Ini aneh, karena terdapat di dalam riwayat Muslim

dari jalur tersebut, lafazhnya: UlLtlkll, sedangkan lafazh Ibnu Majah: lJJ."

Aku katakan: Itu memang sebagaimana yang dikatakannya. Silakah lihat

Shahih Mustim, no. L623 (17) dan Sunan lbni Maiah, no' 2375'
2600 Al Wasithl<arrpAl Ghazali, 4/271-
2601 41 14u'iu^ Al l{ablr, no. 11997.
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Yusuf, dia dha'if.lbnu Adi menyebutkan di dalam Al KamiP6Q2, bahwa

dia tidak [melihat]z@s padanya sesuau yang diingkari dari hal ini.

Faidah:

Al Qadhi Husain menambahkan di dalam hadits ini setelah

kalimat, t$it lporrbe,riail: ... )i\ A ri; t... hingga dalam menciun).

Ini adalah tambahan yang munkar (menyelisihi riwayat orang yang

b4atl).

q e; ol ,-.+r) ,Ly .Itrv.]-t rtr0z,b)
.e,$'4 ) q q; Lfiy $7r1,,+i

L696-t43201. Hadits: 'Tidak halal bagi pembei untuk

meminta kembali ap Wng telah diberikan, kecuali alrah

(onng tua), malra dia boleh meminb kembali aW lrang
difurtkan t<epda analorya.'

AqrSffi'i2604 dari Muslim bin Khalid, dari hnu Juraij, dari Al

Hasan bin [Muslimp605, dari Thawus, dengan Perkataan penulis ini

secara murcal, dan dia mengatakan, "Jika ini bersambung, niscaya aku

berpendapat dengannya. " Selesai.

2602 ll t{amit, g/380.
2503 pi dalam naskah aslinya dicantumkan: "tidak meriway.atkan" sedangkan !,ang

dicanfumkan di sini dari naskah t, dan itu yang sesuai dengan redaksi

perkataan lbnu Adi.
2604 14*nu4,4sy-S5af i, h. LT 4.
2605 pi dalam naskah aslinp dicanfumkan: Salm, sedangkan Snng benar adalah

, d3ti naskah 3.
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Abu Daud,250s 61-1ir-i6ri,2507 Ibnu Mala6z6oa llbnu

Hibban260eP610 dan Al 11uL6r2511 meriwayatkannya dari hadits

Thawus, dari hnu Abbas. Dan itu dia riwayatkan juga dari riwayat Amr

bin Syu'aib, dari Thawus. Ada perbedaan riwayat padanya dalam hal ini,

diamana ,disebutkan darinya, dari ayahnya, dari kakeknya, yang

diriwayatkan oleh An-Nasa'i2672 6*ryang lainnya.

,';'; -\ 1 1V

c; il.11r 11

W'q'; +',*- il rloV'rrh'of blk\
,W q}; #t ,#,41 $-:,fii &

.*,',G'n;"'*tiy ,ir\ #t :fi-{

l597-Perkataan penulis: " TidaHah halal baqt

*seonang unfuk memberilran suafu pembertan atau

menghibahl<an suatu hibah, lalu memintanya kembali,

kecuali orzrng tua pada apa yang diberikan kepada analm57a.

Dan pentmpamaan onang Wng membeil<an pemberian

, kemudian memintanya kembali adalah seperti aniing Wng
' mal<an, talu setelah ken5Tang dia muntah kemudian

memalcan kembali muntahannym ifu-"

Perkataan penulis ini selengkapn5ra seperti demikian yang

diriwayatkan oleh Abu Daud beserta yang lainnln 5nng disebutkan

bersamanya sebagai pam perawi hadits yang sebelumnya.'

260o S** 4bu Daud, no. 3539.
?.607 5*rn 4t-Tlmidd, no. L29.
2608 S** lbni Maiah, no.2377.
26CD 5tru171, tbni Hibfun, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5126.
2610 1u,',6uLn dari naskah;.

?.6rt 114*64111* Al Haldm (z/ ff,\.
2612 Swan AIt'Nasa'[, no. 3689.
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1698-149271. Hadits: Bahwa seorang baduy
memberikan kepada Nabi C seekor unta, lalu beliau

membalasnya dan berkata, " Apalah englau puai?" Dia
menjawab, 'Tidak.' Maka beliau menambahinya dan

berkata, tApat<ah engkau puai?" Dia menjawab, *Ya.'

Beliau pun bersaMa, "sungguh aku nngat ingin unfuk frdak

aling membert kecuali dengan orang Qunistl atau orang
Anshar atau orang Tnqif."

Ahmad2613 dan Ibnu Hibban di dalam kitab shahit>pya2614 dari

hadits Ibnu Abbas.

l4g22l. Riwayat Abu Daud2515 6* An-Nasa'i2515 6uri 65u

Hurairah dengan matan ini tanpa disertai kisahnya, sementara At-

Tirmidzi25l7 memanjangkannya. Dia juga meriwayatkannp25l8 6uti

jalur lainnya, dan menjelaskan bahwa balasannya itu berupa enam ekor

unta muda. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al 11uLirrr,2619 6*
dia menshahihkannya berdasarkan syarat Mr.rslim.

iriA -atuG S: k 6lf ,Ly .[trrr]-rrrr
'i db q;ka':l *r T *i:t ,Ju ,rt

1699-143231. Hadits: Bahwa Abu Baka, *"-b"rikan
kepada Airyah dua puluh wasaq kurma. Lalu ketika Abu

2613 714*nu4 Al Imam Ahnad (7/295).
26M Shuhili lbni Hibban, pembahasan tentang perbrntan baik, no. 3684.
26L5 5*run 4bu Daud, no. 3537.
2615 fiun* An-Nasa'i, no. 3759.
?'6L7 S** 4t-Tlnnidzl, no. 3945.
26L8 S*u, 4t-Ttrmidzl, no. 3946.
26re 14ut1u4*1i Al Haktm (2/62$31.

At rk"rr*
*rtfrric ?';t
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Baka sakit, dia berkata, 'Aku ingin bahwa engkau telah

menyimpannya dan menerimanln, karena sekarang itu

(hampir) meniadi harta para ahli waris."
Malik di dalam At Muwaththa'262o dari Ibnu Syihab, dari Urwah,

dari Aisyah, dengan Perkataan penulis yang lebih lengkap dari ini.

Driwayatkan juga oleh Al Baitnqi2521 dari ialur Ibnu Wahb, dari Malik

dan yang lainnya, dari Ibnu Syihab dan dari Hanzhalah bin Abu Sufuan,

dari Al Qashim bin Muhammad, menyerupai itu' I

Penielasan:

[Ar-Rafi'112s22 berdalih dengan ini dalam menyatakan bahwa

hibah fidak dimiliki kecuali dengan diterima'

l4g24l. Al Hakim2623 -o.1*urul-t: Bahwa Nabi $ mernberi

hadiah kepada An-Najasyi, kernudian beliau bersabda kepada ummu

salamah, "saungguhnSn aku benar-benar melihat An'Naiasyi telah

meninggal, dan aku tidak melihat hadiah gng aku hadiahkah kepadanya

itu kquati akan dikembalitan. Jita hadiah itu dikembalikan kepadaku,

ryl* ifu menj;adi milikmu." Dan.temyata memang dernikian ... al hadits.

,W.U ni++, u,*L-*.[ror"] -\v"
'w'$'.l6VA *!;'i

1700-t35251. Hadits Umar:'Barangsiapa memberi

srntU pembrian karena mengharaplon balaSarnya' maka

26?0 Al llfiuu,aththa' Al lrnam Matlc(2/7521.
262t 4t-grr* N Kubn (6/170).
2622 y4ou1uy^rdi dalam naskah aslinya yang menisbatkannya kepada AslrSyafi'i,

dan pembetulan ini dari naskah i.
2623 114u"7"4o1i Al Hakim (2/7881.
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itu dikembalikan kepada pemilikqp selama dia belum2624

dibalas darinya.'
Malik2625 6u6 Daud bin Al Hushain, dari Abu Ghthafan bin

Tharif: Bahwa Umar mengatakan itu, dan Perkataan penulisnya lebih

lengkap dari ini. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi2626 6uri hadits hnu

Wahb, dari Hanzhalah, dari Salim bin Abdullah, dari Umar, menyerupai

itu. Dia berkata, "Driwalntkan juga oleh Ubaidullah bin Musa dan

Hanzhalah, secara marftt'. Namun ifu keliru."

Aku katakan: Dishahihkan oleh Al y1u14^2627 dan Ibnu
y1ur .2628 Dia berkata, "Dikatakan: dari Ubaidullah bin Musa, dari

hrahim bin Isma'il bin Mujammi', dari Amr bin Dinar, dari Abu

Hurairah, secara mar{u': " Omng J/ang mernberi lebih berhak terhadap

pembuianrya selarna belun diblas darinS/a."

Aku katakan: Diriwa5ntkan juga oleh Ibnu Majah262e 6uri iultx
ini, sedangkan yang terpelihara dari Amr bin Dinar, dari Salim, dari

ayahnya, dari Umar. Al Bukhari berkata, "lni lebih shahih."

Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni2630 6uri jalur ini.

14326} Diriwayatkan juga oleh Al Hakim2631 6*i hadits Al

Hasan, dari Samumh, secara mar{tt': "Jika hibh ifu milik orang JEng
menpungmi hubungan mhim Sang mahrom maka tidak boteh dimita

kqnbali."

t43271. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni2632 6uri hadits

Ibnu Abbas. Sanadnya dhaIf,

z0z4 16y4321.
2612s 41L4u*uththa' Al Imam Maruen54\
2626 4t S** Al Kubn(6/180-1S1).
2627 74*1u4ru1, Al Hakim (2/601.
2628 Al Muliala (9/L291^
2629 Sunn lbnu Majah, no.2387.
2630 5** 4d-Damquthni (3/ M).
263t 74ut1;4uok Al Haldm (2/521.
2632 9rr"n 4d-Damquthnt (3/ 4/;l.
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irll ..,16-
/

KITAB LUQATHAH (BARANG TEMUAT.I)

JL "trti*,'u$t lp i N '>* [trr,r] -rv.r
tiJt+u?,jGrfir'*{U p3 *v\t * dt
'itat,Jv .va. e,i,{ri rf:Gwie oV ,1L t+7; ,airr,

r;,u! &';:ilt y?ri:tt;1 63W) 6::t+ W ti" rq,)

lTOt-143281. Hadits Zaid
*seorang lelaki datang kepada

kepada beliau tentang barang temuan, maka beliau pun
bersabda, 'Kenalilah tempat barang tersebut dan talinya,
kemudian umuml<anlah ftarang temuan ifu) selama setahun.
Jila fttemilihtyalz6zs datang, mal<a berikanlah kepadanya.
Tetapi jika pemiliknya tidak datang, maka hal itu tersenh
kepadamu.' Dia bertanya lagi, 'Bagaimana tentang kambing

2625 pi dalam naskah aslinya dicanfumkan: "kawanmu," sedangkan yang benar
dari naskah;.

.t.
!s{-)

bin
Nabi

I(halid Al Juhani:
$ lalu menanyakan
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yang tersesat?' Beliau bersabda, 'lfu meniadi milikmu, atatt

milik saudaramu, atau milik *rigala.' Dia bertanya lagi,

'Bagaimana tentang unta yang tersesat?' beliau pun

bersabda , 'Jangan engkau hinukan, biarkanlah dia, larena
berwmanya tetdapat sepatun5Ta dan tempat minunryn- Dia

bias peqti ke tempat air dan memalran daun pohon nmpai
ditemukan pemiliknya' ."

Malik di dalam At Muwath1liu'2626 dan AsySya6'i2527 f,un

jalumya, dan ini. iuga Mutbfaq ,1ui1f6za dari beberapa jalur dengan

beberapa lafazh. Suafu pendapat menyebutkan, bahwa orang yang

bertanya itu adalah Zaid bin Khalid, Snng meriwayatkan ini. Pendapat

lain menyebutkan, bahwa ifu adala Bilal. Pendapat lain menyebutkan,

bahwa itu adalah Suwaid Al Juhani, ayahnya Uqbah

Perhatian:

Al Azhari berkata, "Para perawi sepakat mervtahrik (memberi
t . zl

bairis) qaaf pada lafazh Uillt di dalam hadits ini, walaupun qiyasnya

dengan ":*

't$'^-fri yri, n,)e /. fV 4* . [trv r]

.Jrti.5:rt'tf J:rL ti tilL

%26 Al Al Muwmththa' Al Imam Malik(2/7571.
2627 Musnad r\sySjnf i,h.22L.
26ut shatuili Al Bul<hari, no. 2429,2371,2427-2429, 2436, 2438, 5229, 6712

dan Shahih Musbm, no.1722.
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143291. Hadits Iyadh bin [Him64zozs' "Barangsiapa

menimukan suafu barang temuan, maka hendaHah

mempercaksil<annya kepada seorang yang adil atau

beberapa or.rng tTang adil."

Abu puu62530, fiplrf6s6'i2531, hnu Majah.p6sz dan lbnu

Hibban2633 dengan rdaksi ini, dan tambahan: "... kemudian hendakirya

dia tidak menyetnbunyil*an dan Mak manufupi. Bik pemiliknya datang

maka dia &nkni lebih berhak terhadap barang tersebut, iika
tidak, mal<a itu adalah harb Allah Wng Ailah bqikan kepda siapa gng
dikehandaki-N5a."

tafazh Al Baihaqi26a: "...kemudian hadalmga dia h'dak

mazyan bunyil<an dan handalmg m angumuml<an."

Diriwaptkan juga oleh Ath-Thabamni2635 dan mernpunyai

banlrak jalur periwayatan.

^ Mengenai hal ini ada rirualnt lain:

143301. Dari Malik bin Urnair dari aphnya Snng diriwa5ratkan

oletr Abu Musa Al Madini di dalam Adz'DaiL

^lr;: 
J,'it u ,r}lt jb*. ,.f qS:) .[trrr]-rv.t

.$ ii$ ti't;!ti;.

2629 9i dalam naskah aslinSra disebr:tkan: Hammad, sedangkan png benar dari
naskah p.

2630 5unu, Abu Daud, no. 1709.
263L As-Sunan Al Kubnkarya An-Nasa'i, no. 5808.
2632 5** lbni Majah, no. 2505.
2633 56u177lbni Hibban, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 4894.
2634 4r-g*uo Al Kubm (6/19gl.
2635 41 714u,1u. Al Kabir, In lT /no.985, 989, 990, 99L.

t!. Iiilt



Talkhishul Habir

. 1702-t43gLl. Perkataan penulis: Diriwayatkan pada

sebagian khabar: " Barangsiapa Wng menemul<an suafu

barang temuan yang kurang berharga, maka hendamah

mengumumkann5n selama tiga hari-"

Ahmad2536, Ath-Thab6va1i2637 dan Al Baihaqi'2638 Ini lafazh

Ahmad, dari hadits umar bin AMullah bin Ya'la, dari neneknya,

Halirnah, dari Ya'la bin Mgrrah, secaftt marfu': "Barangsiapa

men'emukan suafu banng ternuan gnng kumng berharga, gifu berupa

tati atau safu dirham atau seruPa ifu, maka hendaHah

mangutnumkann5a selama tiga hai. Jit<a lebk dari itu maka hendaHah

mengumuml<anrya selama enarn hari." Ath-Thabarani menambahkan:
,,Jika penililm5a datang (maka semhl<anlah kerydanw), dan iika tidak

maka sde.t<ahl<anlah. Jika pantililmg dabng maka berilah dia pilihan."

Umar ini sangat dha td jama'ah menptakan kedha'if

annyal253e, kendati lbnu Khuzaimah meriwayatkan riwayafuip sebagai

mutaba'ah, dan jama'ah meriwayatkan darinya. Ibnu y1*^2540

menyatakan bahwa dia tidak dikenal. hnu Hazm2641 6* juga Ibnu Al

eaththan25ez menyatakari, bahwa [Hakimah]zs+3 dan Ya'la tidak

26% \qrtn 4 Al Imam Ahmad,4/773-
2537 Sebagaimana di dalam Majma' Az'Zawald (4/1721.
2638 4" S*u, Al Rubn 16/1951,.
2639 pi dalam naskah aslinya dicanttrmkan: "kqdha'ifan mereka," ini kesalahan

yang jelas. Amr bin AMullah bin Ya'la sangat dha'if dal haditsnya munkan

Jarir'mencerihkan dari Zaidah, bahwa dia melihatnya minum khamer.

. silakan l.fflat Adh-Dhubk'l<arya Al uqaili (3/1761; N Jarh wa At-Ta'dil

l6/1L81; Kibb Al Mairuhin (2/9ll; Al Kanil karya lbnu Adi (5,234) dan

Tahddb Al lhmal (21 / 4171.
2@o N Muhalla 17 /tLgl. Di bagian lain (6/!L2l dia mengatal<an, " Dha'if."
2@t Al Muhatta 17/1791. Dia berkata, "l.Jmar bin Abdullah tidak diketahui,

sementara (riwayat) Hakimah dari ayahnSra lebih munkar dan munkar

Kegelapan di atas kegelapan lainnya."
2642 gu*r 41 Wahn tn Al llntn(3/2631-

t!
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dikenal. Ini keanehan dari mereka berdua, karena Ya'la adalah seorang

sahabat 5nng terkenal.

P€rhatian:

Ar-Raf i mengatakan, "Diriwa5ntkan pada sebagian khabar,"

karena Imam Al Haramain mengatakan di dalam An-Nihagh,

"Seba$an pengarang menyebutkan hadits ini." Dan maksudnya adalah

Al Furani,z@ karena dia mengatakan, "Jika shahih, maka itu sandaran

yaang jelas."

Aku katakan: Ini tidak shahih karena kqdha'ifan Umar.

,i F,fltjr Uk 6 zz.:.s)L ,\>b.[trrv] -\v.r
.n;tit J,3

i5 1,. zzaJV d-rl-.[tffY1 -\V.f
g$t,.,?t G*i*vi" & +tJhw,*btJh*

1703-143321. Hadits Aiqph: "Tidak pemah ada tangan
yang dipotong pada masa Rasulullah $ karena (mencuri)

sesuatu lpng remeh (fidak berharga)."

Ibnu Abu Syaibah di dalam Musnadnyaz5'\S 6*n* lafazh:

"Sesungguhnya tangan seomng pencuri fidak dipotong ..." lalu

disebutkannya di dalam hadits yang permulaannya: "Tidak pemah

tangan seorang pencuri dipotong pada masa Rasulullah $ karena

(mencuri)sesuatu yang harganlra kumng dari harga perisai, yaitu tameng

atau baju perisai, masing-masing dari keduanya ada harganya."

2643 pi dalam naskah aslinya dicantumkan: Hakim, sedangkan gnng benar dari
naskah;.

2wlo/+ss1.
264s Yaitu di dalam Mushannafnya. no. 8163.
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Hadits ini terdapat di dalam Ash-Shahihair?66 hingga kalimat:

.F t\ (ada harganya). Yang lainnya diielaskan oleh Al Baihaqiz5aT'

bahwa itu tersisipkan dari perkataan 'Urwah.

Perhatian:
'iil hnu [Ma'n]2ffi menyandarkan hadits Aisyah ini kepada Muslim'

nurnilh sebenamya tidak terdapat di dalam riwayatnya, tapi hanya

asalnya, dan Al Qurthubi pengryarah 14ur1irrr26a9 menyandarkannya

kepada Al Bukhari, padahal juga tidak terdapat di dalam riwayahrya.

J;rJIi (f,-: u:,!?Ll,Ly. [trrr] - \ v . r

. jtjx\f t..
*

1704-t43331. Hadits: Bahwa AIi menemukan satu

dinar, latu bertanya kepada Rasulullah C, maka beliau

ze$ 56u61i Al Bukharl, no. 6792 dan Shahih Musllm, no. 1687.
M7 As^1urnn Al Kubn 18/255'2561
?-eA8 9i dalam nasloh aslinln dicanfumkan: Mu'in, sedangkan lnng benar dari

naskah l. Dan teriadi juga kesalahan pada naskah asli N hdr Al Munlr,

(7/1581ffdak tahu bagaimana pen-khqiqnya bisa luput dari mengetahui

kesalahan yang jelas itu. Ibnu Ma'n adalah sydmsuddin Muhammad Abu

Abdillah bin Ma'n, wafat tahun 604 H. An-Nua'mi mencantumkannya: Ma'n,

dengan menetapkan urutan huruf-hurufnya di dalam kitabnSn Ad'Daris,

1/g&345, dan dia berkata, "Dia memiliki }ohlb At-Tanqib ala Al Madzhab

dalam dtn juz, di dalamryra terdapat baqnk kekeliruan dalam penyandaran

hadits-haditsn5n ke seiumlah kitab'"
264,9 Al Mullwn.
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bersabda, "Itu adalah rezeki." Maka beliau dan Ali serta

Fathimah pun makan darinya. Kemudian pemilik dinar itu
datang mengumumkan kehilang dinar itu, maka Nabi #
bersaMa, " Wahai AIi, ba5nrlan dinar ifu."

Abu Daud2650 6uri hadits Ubaidullah bin Miqsam, dari seorang

lelaki, dari Abu Sa'id, menyerupai itu.

Diriwayatkan juga oleh AsySyafi'i2651 6uti Ad-Darawardi, dari

Syarik bin Abu namir, dari Atha' bin Yasar, darinya, dengan tambahan:

Bahwa beliau memerintahkannya agar mengumumkannya, namun Ali

tidak mengumumkannya.

Diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq26'2 6uri jalur ini, dengan

tambahan: Maka beliau menetapkan safu dinar dan yang serupanya

(senilainya) adalah selama Ubu n*i.

Tambahan ini (fidak validl,zess karena riwayat ini dari jalur Abu

(Bak4z6sa bin Abu Sabrah, sedangkan dia sangat 41uy265s

Diriwayatkan juga oleh Abu Daud25s6 6ari jalur Bilal bin Yahya

AlAbsi, dari Ali, dengan maknanya, dan sanadn5ra hasan.

Al Mundziri berkata, "Tentang mendengamya dia dari AIi perlu

ditinjau lebih jauh."

Aku katakan: Dia meriwayatkan dari Hudzaifah, sedangkan

Hudzaifah meninggal sebelum AIi.

2650 S*r"n 4bu Daud, no. 7714.
?-6sr Al umm ka4n AsySyafi' i (4/67) -
2652 14*6unnu7 4bdirrazaq, no. 18637.
2553 pi dalam naskah aslinya dicantumkan: "Tidak benar mendengamya",

sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah p.
2614 gi dalam naskah aslinya dicantumkan: "Namir," itu salah, sedangkan yang

benar adalah dari naskah p.

2655 gulrLun dia adalah.seorang pendr.rsta yang memalukan.
2656 Savar? Abu Daud, no. 1715.
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143341. Diriwayatkan jula obh Abu pur62657 dari hadits Sahl

bin Sa'd secam panjang lebar. Di dalam sanadnya terdapat Musa bin

Ya'qub Az-7am' i yang perihalnya diperdebatkan.

Al Baihaqi2558 -*flui riwayat-riwayat ini cacat karena kacau

dan kontradiktif dengan hadits-hadits yang mensyaratkan setahun dalam

mengumumkan (bamng ternuan), karena hadits-hadits itu lebih shahih.

Dia berkata, "Kemungkinan dibolehkan memakan baginya sebelum

diumumkan [karena terpaksal%'g, walahu a'latn."

.*F. r:, W cGJ,'e:, u,Ly. [trro] - \ v. o

1705-t43351. Hadits: 'Banngsiapa menemul<an

makanan mala hendaHah memalanqra dan frdak harus

mengumunlannya."

Hadits ini Udak ada asalnya. Pengarang mengatakan di dalam

AbTadzrib, "lafazh ini fidak disebutkan di dalam kitab-'kitab. Mernang'

Eda di dalam kitab-kitab ftkih dengan lafazh, bahwa beliau bersabda,

'furangsiap mqtemukan lrakanan lalu manal<ann5a. bnpa

mangumulnkanngA...' Namun mayoritas mereka tidak menukil suatu

hadits pun berkenaan dengan penernuan makanan, bahkan mereka

mengambil hukum l,ang terkait dengan hal lrang dapat memsak

makanan, lraitu dari sabdanln, 'Mab ifu adakh mililmtu, atau milik

audanmu, abu milik s*igala.'"

rc7 Sumn Abu Daud, no. 1716.
26ss As\1unn Al Kubn (6/1941.
2659 91 dalam naskah aslinya dtcanhrmkan: unfuk .pensgnratan, ini salah,

sedangkanyang benar dari naskah;.
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Al Ghaza1i2660 mgngernukakan kebalikannya, 9il9 mana dia

menjadikan hadits itu dalam perkara makanan, kemudian mengatakan,

"Dan ada juga yang senrakna dengan itu berkenaan dengan kambing."

Ibnu Ar-Rif'ah b€rkata, "Aku tidak melihahrya pada kitab-kitab

para sahabat kami png aku ba@."

' Hadits Zaid bin Khalid:
(mala *nhlranlah), dan iika
l<epdanu."

Ini telah dikernulokan.

"Jika pemililm5p datang
frdak, malca tetwrah

ti-ri?'t :, f 'n ,J'of ,f ::, ,i:j .[trrr] - \ v. 1

,4:,, : JJ,,i?t *:t rX? b, * Ut St A. i", ny''
'C.L$ "lf, *qi;i6 Wv fi t^:rro J ;i ti+tb,r-'oi't;,ri7

\
1706-143361. Perkataan penulis: Diriwayatkan, bahwa

Ubay bin Ka'b menemukan sebuah kantong berisi dinar-
dinar, lalu dia rnembawakannya kepada Nabi &, lalu

memberitahu beliau, maka beliau bersabda, " IJmuml<anlah

selama setahun,jila pemililm5Ta datang dan mengetahui
jumlahnSTa dan talinya, malra senhlranlah ifu kepadan5n,

tapi jika tidak mala manfaatkanlah itu."

Mutkfaq pada matanny62661 dari hadits Ubay, sedangkan

redaksinya terdapat dalam riwayat Muslim, dan di dalamnya disebutkan

2660 4l Wasith(4/Z9gl.
266r shahili At Bukhart, no- 2426 dan Slmhth Musllm, no.1723.
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bahwa iumlah dinardinar itu seratus. Juga disebutkan bahwa beliau

mernerintahkannya agar mengumumkannya lagi selama setahun,

kernudian beliau menernuinya dan memerintatrkannya agar

mengumumkannSa setahun tiga kali. D dalarn riwapt Muslim yang lain

disebutkan: [dua atau tiga tahunJ.265z Dsebutkan di dalam riwayat lain

keduanya (Al Bukhari dan Muslim): syr.r'bah berkata, "Aku mend€ngar

salarnah lbnu Kuhail mengatakan itu, " umuml<anlah selatna afu

bhdli" Dalam riwalat lainnla: "dua abu tiga tahun"'

Al Baihaqi26S berkata, "Salamah mgu dalam hal ini, kernudian

merrastikan pz|J1a266/. satu, dan itu lebih sesuai dengan hadits-hadits

yarg slnhih."

L707-Redaksin3Ta setelah hadits ini: Sedangkan Ubay

ternrastrk orang kaSn.

Demikian yang diceritakan oleh At-Tirmidzi setelah hadits

Ubaf665 dari AsfSlpfi'i, dia berkata, "AqrSyafi i berkata, Ubay adalah

orang yang banl,ak harta, ternrasuk golongan sahabat SEng kaya'."

Lalu disusul dengan mengenrulokan hadits Abu Thalhah yang

terdapat di darlam:

14337]. Ash-1lnltilmin,zffi dirnana dia merninta pendapat Nabi

$ tentang shadaqahnya, maka beliau pun bersabda,'"Jadilanlah ifu

zeszfu;5yang di antara &n tanda hmmg sih.uini rontok dari naskah aslinya, dan

ihr diriwaptkan di dalam naskah 3-
?.663 4"-5*., Al Kubn 16/1941.
2@16/4341.
2665 g"5r*nr* At-Tirmidzl mengemukakannp setelah hadits Zaid bin Khalid Al

Juhani. Silakan lfr:rrt Sunan At--t ttmidz', 3 / 656 / no. 137 3'
xes gr171i At Bukhad, no. 2658 dan Shahlh Musllm, no. 998. Lafazh png

dikemukakan lni terdapat di datam riwalnt lbnu Khuzaimah, no. 2458.
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unfuk $eluargamu yang miskin." Maka Abu Thalhah pun menjadikannya

untuk Ubay bin Ka'b, Hassan dan yang lainnya

Penyinglnonannya: Bahwa itu terjadi di awal kondisi, sedangkan

perkataan Asy-syafi'i itu adalah setelah masa itu, yaitu setelah terladinya

sejumlah penaklukan.

L708-t43381. Hadits: Bahwa seorang lelaki berkata,

"Wahai Rasulullah, (bagaimana) tentang barang temuan

yang kami temukan di jalanan ramai?" Beliau bersabda,

'(Jmunlanlah selama setahun, iila pemilikhya datang (maka

serahkanlah), tapi iika tidak, maka itu meniadi milikmu-"

Altmad2667, Abu puu62568 dan An-Nasu'i2569 dari hadits Amr

bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya

* Hadits: " sesungguhrya nqqi ini (Iulekkah) telah Allah

haraml<an sejak hari Nlah menciptakan langit dan bumi, dimana

tumbuh-tuntbuhanryn frdak boleh dipotong, binhng buruannSa tidak

boteh diburu, dan bamng temuannjn tidak boleh dipungat, kecuali bagi

onng Wng hendak manguntumkanngn."

Muttafaq alaih dart hadits Ibnu Abbas, dan telah dikemukakan di

dalam pembahaan tentang hal-hal png diharapkan di dalam ihram.

LTOg-I4g3gl. Perkataan penulis: Diriwayatkan iuga,
'Barang temuannym frdak halal kecuali bagi yang hendak
mengumumkannp."26T0

2667 Musnad Al Imam Ahmad,2/207.
2668 Sw?an Abu Daud, no. 1710.
2669 4"^5roun N Kubmkarya An-Nasa'i, no. 5826'
2670 pi dalam naskah aslinya terjadi pengulangan, sedangkan kalimat yang benar

dari naskah ;.
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Diriwayatkan oleh Al $ffi66.2671

Perhatian:

Menurut Asy-Syafi'i, t -i$jr adalah '\ti' (yang menemukan)'

[sedangkan'.r.rt3t adalah i{-.l6ir (pemilik). Yakni tidak halal kecuali bagi

orcmg yang hendak mengumirmkannya dan tidak (bermaksud)

mernilikinya1.2672

Abu ubaid 2673 tool*1u.,,l_-tiljt adalah'.!--l.,i,l' (yang mencari),

sedangkan'.r..rdlr adaiah rti, (yang menemukan). "

Pendapat yang pertama lebih masyhur.

* Hadits: Bahwa beliau 0 bersabda, 'Jika datang

or€rng yang mencarinym lalu dia mengetahui wadahn5n dan

talinya, maka serahkanlah barang ifu kepadanya'"

: Telah dikemukakan dari hadits Ubay bin Ka'b dan Zaid bin

Khalid. Lafazh ini terdapat di dalam riwayat Muslim2674 dan Abu

guu6,2675-dari hadits Zaid bin Khalid, dan dia mengatakan, bahwa

tambahan ini tidak terpelihara2676, yal<ni kalimat: "Jil<a datang oftng

5nng mencarinfu lalu dia mengetahui..." dan dia mengisyaratkan bahwa

Hammad bin Salamah meriwayatkannya sendirian, namun sebenamya

tidak demikian, karena disebutkan di dalam riwayat Musliin, bahwa Ats-

2671 51rr1r11, Al Bukhari, no- 2434 dari hadits Abu Hurairah RA'
2672 \Ouyang di antara dua tanda kurung siku rontok dari naskah aslinya, dan aku

mencanfumkannYa dari naskah P.

2673 61lu1 Gharib N Hadits,2/L33-
2674 9121i11, Muslim, no.1722.
2575 S*u, Abu Daud, no. 1706.
2676 g*run Abu Daud, no.2/136.
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Tsauri dan Zaid bin Abu Unaisah [menyamai]2577 1-1u-*u6.2578

Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari di dalam hadits Zaid bin Khalid, dan

diriwayatkan juga oleh Muslim, Ahmad, An-Nasa'i, Al Baihaqi dan yang

lainnya dari hadits Amr bin Syg'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, pada

hadits yang lalu.

' Perkataan penulis: Diriwayatkan, bahwa beliau $
memerintahkan Ali agar membayar dinar yang

ditemukannya ketika pemiliknya datang.

Telah dikernukakan.

l7l0-Perkataan penulis: SebenamSn dibolehkannya
memakan kambing (temuan), karena berdasarkan hadits.

Ini mengisyaratkan kepada hadits Zaid bin Khalid, yaitu ketika

dia menanyakan kepada beliau tentang (penemuan) kambing (yang

tersesat), lalu beliau bersabda, "Ambillah ifu, karena sesungguhnya ifu

adalah milikmu, atau milik audammu, abu milik sigala." Namun di

dalamnya tidak terdapat pemyataan kepemilikan secara langsung.

&i:"+;'i urs ';LLI i+y.[trr.]-rv\ r

.,st$tw

2677 Kesalahan di dalam naskah aslinya yang mencantumkan: ' if i, d"ngun
mendahulukan qaaf, sedangkan yang benar adalah dari naskah p.

2678 ryao* sebenamya itu terdapat di dalam hadits Ubay bin Ka'b dan tidak

terdapat di dalam hadits Zaid bin Khalid. Silakan hhat Shahih Muslim
(3/1350-1351).
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LTLL-143401. Hadits: Bahwa Umar memiliki kandang

yang digunakan unfuk menampung hewan-hewan yang

tersesat.

Diriwayatkan oleh Malik di dalam Al Muwathll'u"267e

L7I.2-143411. Hadits Airyah: 'Tidak apa-apa apa lrang

kurang dari safu dirham utnuk dimanfaatkan'"

Aku tidak menemukannYa.

[Aku katakan, Diriwayatkan oleh [bnu Abu Syaibah2680 dari

riwayat Jabir Al Ju'fi, dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya,

dari Aisyah: Bahwa dia membeirkan rukhshah pada barang temuan

yang senilai satu dirhaml.2681

267e 41[14u*uththa' Al Imam Malik(zn5q.
2680 Mushailntlbni Abu Sgibh, no. 1691.
2681 6Ou yang di antara dua tanda kurung siku ini rontok dari naskah aslinya, dan

ihr ditemukan di dalam naskah 1.

w



_1

1
I

Talkhishul Habir

tltt .-B-z'a'r{.

KITAB IAQITH (ANAK TEMUAI'I)

t\#'L', tt:"it; ,rJ i f uy.[trtv]-tvtr
:JtJ t "*-31 gy *f ;' $3 c :Ju, ,:t Jt *..it;;

(Ut-,- ,trr'il, r:.;-'-;lt ol u ,*riui G'$iC'-*p 6o)
.'^{* €{4 ,i':.li,tut ,? i+\, :Sw

L7L3'143421. Hadits Sunain Abu Jamilah: Bahwa dia

menemukan seorang anak yang dibuang, lalu dia

membawakannyra kepada umar, maka umar berkata, *Apa

yang mendorongmu unfuk mengambil jiwa ini?' Dia

m"r,j.*ab, 'Aku mendapatinya tersesat, maka aku

mengambilnya." [-alu pengawasnya berkata, 'wahai Amirul

Mukminin, sesungguhnya dia adalah seorang lelaki yang

shalih." Maka umar pun berkata, "Pergilah.,. dia bebas,

wala'-nyabagimu, dan nafkahnya tanggungan kami"'

Malik di dalam At Muwathlliu'^5g2 dan Asy-Syafi'i2683 6'i",u'

dari Ibnu Syihab, dengan redaksi ini. Abdurmzzaqz6r menambahkan

dari Malik, "dan nafkah menjadi tanggungan kami dari baitul mal."

2682 Al Muwaththa' N Imam Malik12/7381.
268s Musnad Aqrstafl'i, h.225.
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Al $ukh6ri2685 mencantumkannya secara mubllaq (tanpa

menyebutkan awal sanadnya) dengan maknanya.

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi2685 dari jalur lbnu Uyainah,

dari Az-Zuhri, bahwa dia mendengar Sunan Abu Jamilah menceritakan

kepada sa'id bin Al Musa5ryib, dia berkata, "Aku menemukan seorang

yang dibuang pada masa Umar, 0alu]2542 pengawasku menceritakannya

kepada Umar, maka Umar pun mengirim ufusan kepadaku untuk

memanggilku, sementara pengawas itu berada di sisinya. Ketika Umar

melihatku datang, dia berkataz688, 'Mudah-mudahan orang ini baik.'

Maka pengawas itu berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya

dia bukan orang yang tertuduh.' Umar berkata, 'Ada dasar apa engkau

mengambil jiwa ini?' Aku jawab, 'Aku menemukannya tersesat, maka

ingin agar memberiku pahala melalui itu.' umar berkata, 'Dia bebas,

dan wala:nya unfukmu, dan kami menanggung (biaya) Penyusuannya."'

Perhatian:

Pertana: Di dalam naskah fu-Raf i dicanfumkan: Sunain bin

Jamilah, sedangkan yang benar: Sunain Abu Jamilah. Dia seorang

sahabat yang masyhur lagi terkenal.2689 Adalah tidak benar orang yang

mengatakan, bahwa dia tidak dikenal.

Kedua, Nama pengawas tersebut adalah Sinan, demikian yang

disebutkan oleh Abu Hamid di dalam Ta'liqnya.

%4 Mrchannaf Abdirmzzaq, no. 16182.
2685 Shahili Al Bul<hari, kitab kesaksian, bab jika direkomendasi seorang pemuka

maka sudah cukup.
26u6 4"-gurun Al Kubra(10/Z9Bl.
2687 pvyi naskah;.
2688 lo/4351.
268e 136u1 At-Tarit<h At lGbir,4/209; Al Ishabh(3/7931dan Tahdzib Al Kamal

(72/t65-7671.
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17L+t43431. Hadits Ali: Bahwa Nabi $ mengajaknya

kepada Islam sebelum dia baligh, lalu dia menerimanya'

Ibnu Sa'd mengatakan di dalam Ath-Thabaqap59o, "lsffia'il bin

Abu Uwais mengabarkan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku

dari Al Hasan bin Zaid bin Al Hasan bin Ali, dia berkata, 'Sesungguhnya

Nabi $ mengajak Ali kepada Islam ketika dia bemmur tujuh tahun atau

kurang, lalu dia menerimanya, dan dia tidak pemah menyembah berhala

karena masih kecil'."

Al Baihaqiz5el meriwayatkan dengan sanad dha'if dari Ali,

bahwa dia berkata, "Aku mendahului kalian kepada Islam ketika masih

kecil sebelum mencapai usia balighku."

t4gml. Ai Hakim meriwayatkan di dalam N Mustadral?6ez 66'i

Ibnu Abbas, bahwa Nabi $ menyerahkan panji kepada Ali dalam

perang Badar, yang mana saat ifu dia bausia dua puluh tahun'

Sedangkan perang Badar terjadi empat belas tahun setelah

kerasulan, maka pada tahun diutusnya beliau ,$, usia Ali adalah enam

athu tujuh tahun.

t43451. Disebutkan juga di dalam Al Mustadral?6e3 dari

ffalry1z6sq Ibnu Ishaq: Bahwa Ali memeluk Islam ketika dia berusia

sepuluh tahun.

143461. Ibnu Abu l{haitsamah berkda, "Qutaibah mengabarkan

kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami dari Abu Al Aswad,

26eo Tau6urrt lbni &'d(3/LS).
'26et 

4"-9s17217 Al Kubra (6/2061.
2692 14rr726172ft Al Hakim (3/Lll), dan dia berkata, "lni shahih menurut syarat

Asy-Syaikhani namun keduanya tidak mengeluarkannya'"
26e3 14*su4^1rAl Hakim (3/111).
269a gidalam naskah aslinya dicantumkant hadits, sedangkan yang dicantumkan

di sini dari naskah p-
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dari orang yang rnenceritakan kepadanya: Bqhwa Ali memeluk Islam

ketika berusia delapan tahun."

t43471. Adapun yang diriwayatkan dari Al Hasan: Bahwa ketika

Ali memeluk Islam, saat ifu dia berusia lima belas tahun, riwayat ini di-

dhaifl<an oleh Ibnu 61Suroi2595, karena mereka sepakat bahwa ketika

Ali meninggal belum melebihi usia 63 tahun, namun ada perbedaan

pendapat tentang kurangnya dari ifu. Jika perkataan Al Hasan itu benar,

maka umur Ali (ketika meninggal) adalah enam puluh delapan tahun.

Aku katakan: Ada yang berpendapat, bahwa umumya enam

puluh lima tahun. Jika kita katakan berdasarkan apa yang diriwayatkan

oleh Rabi'ah dari Anas, bahwa Nabi $ tinggal di Mekkah selama

sepuluh tahun sejak setelah kerasulan, maka perkataan Al Hasan keluar

dari bingkai keshahihan walaupun ynng laipn5ra lebih shahih.

Al Baihaqi2695 lserl.ata, "Kemungkinan perkataan anak kecil

yang sudah muma5yiz di awal masa kerasulan dihukumi dengan

kebenarannya, kemudian setelah itu lahir hukum yang berbeda dengan

itu. Adapun perkataan Al Hasan, itu tidak ada masalah. Yang lebih

mengherankan dari ifu adalah perkataan Ja'far bin Muhammad, dari

ayahnya: Bahwa ketika dia meninggal, umumya adalah lima puluh

delapan tahun. Jika kita berpendapat dengan yang masyhur, maka

umumya saat kerasulan adalah lima atau enatn tahun. Dan bila kita

berpandapat dengan perkataan Rabi'ah dari Anas, maka saat ifu dia

benrsia delapan atau sembilan tahun. Walllahu a'lam-"

Tentang sahnya keislaman anak kecilaAl Baitnqi2597 berdalih:

26es 41-721fir1, fr Ahadits Al KMat 2/zgs.
2696 4t-5*un Al Kubra, 6/207. Al Hafizh mengemukakan perkataannya secarcr

ringkas.
26e7 4"^5urn Al Kubn (6/206).
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t43481. Dengan hadits Anas: "seorang anak kecil yahudi

melayani Nabi S..." al hadits. Di dalamnya disebutkan, bahwa anak

kecilifu sakit, lalu beliau menawarkan Islam kepadanya, lalu si anak pun

memeluk Islam. Diriwayatkan juga oleh Al3rL1',uti.2598

14349). Dan dengan hadits hnu Umar: Bahwa dia menawarkan

Islam kepada Ibnu Ash-Ski1ryad yang saat itu belum baligh. Mutbkq

uluili.26ee

' Serta dengan hadits: " Perintahkanlah mereka

mengeiakan shalat ketika bentsia tuiuh tahun-"

Diriwayatkan oleh para penyusun kitab-kitab As-Sunan, dan

telah dikemukakan.

.a

-;r 
G d.tt$t,r3^Lr fi ,*,-\y.Itro .]- \ v \ o

q, j-tit ,-*te:t1Jt i:tr'ri tiit l;r'ri rki !

f if s{assot. Hadits Umar: Bahwa dia meminta

pendapat para sahabat tentang nafkah unfuk anak temuan,

maka mereka pun berkata, " Dari baiful mal-"

Demikian Al Mawardi mengemukakannya di dalaim Al Hawi,z7oo

dan Asy-Syaikh di dalam Al Muhadzdzab,2Tot tapi [saya]2702 6"1r-

z6eg Shul;il, Al Bukhai, no. 1356.
26ee Shahili Al Bul<hai, no. 1354 dan Shahih Muslim, no. 2930.
2700 4111r141karya Al Mawardi (8/35).
27 ot 41 14r1i"dzdza b l<arya Asy-Syairazi (1 / 4351.
2702 pidalam naskah ; dicantumkan: "kami," dengan nuundalam benfuk jamak'

q1-iAr e'e:rttlJt i'>t'1i |-xfj .16' * d, :trJE &.flJr

'u 4?!r;1 6.;;-dlyhl Jb'i4- ltyWt e&,i
.r*i' t',y'^{rrq4,JG *Ll |a* €3 H
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menemukan asalnya, namun itu diketahui dari kisah Abu Jamilah yang

lalu: Bahwa Umar bekata, "Dan kami menanggung nafkahnya dari baitul

mal." Dan tidak ada nukilan adanya s€orang sahabat yang mengingkari

itu.

l7l6-l4g5U. Hadits: Bahwa Umar mengatakan kepada
seorang anak kecil yang dinasabkan oleh ahli nasab kepada
dua orang yang bersengketa, 'Bernasablah kepa46zto3 siapa
yang engkau kehendaki dari keduanya."

Asy-Syafi'i2704, dan dari jalumya juga diriwayatkan oleh Al
Baihaqi2705 dari Anas bin Iyadh, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Yahya

bin Abdunahman bin Hathib: Bahwa dua orang lelaki sama-sama

mengaku seorang anak (sebagai anaknya), maka Umar pun memanggil

ahli nasab (garis kefurunan), lalu mereka berkata, "Keduanya memiliki

unsur padanya." Maka Umar berkata, "[Benralilah12706 1"p6d6

saja dari keduanya yang engkau kehendaki."

Al Baihaqi2707 -st'iur6y6tkar1 dari jalur lainn5ra, dari Yahya bin

Abdurrahman bin Hathib, dari ayahnya, lalu menyambungkannya.

143521. Diriwayatkan juga oleh Malik di dalam Al
Muwmththa '2708 6ur', Asy-Syafi'iz7oe 6urio., dari Yahya bin Sa'id, dari

Sulaiman bin Yasar, dari Umar, menyerupai itu.

zTos 16/4861
27M Musnad Asy-Spf i, h. 330.
2705 14u'ri1u7 As-Sunan wa Al Atsar, no. 6000 dan As-Sunan Al Kubn, T0/263.
2706 pi dalam naskah aslinya dicanfumkan: "dan kepada", ini kesalahan yang jelas,

sedangkan yang dicantumkan di sini dari naskah;.
2707 As\1urvan Al Kubn (0/2631.
2708 41 L4r,*ththa' Al Imam Malik <2/74G74b.
2709 74u'ri1u1,4s.,Sunan wm At Atsar(7/4701.

slapa
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t43531. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dari jalur 1ui,',2710, 6u'i

Sulaiman bin Yasar, dari Umar, dengan kisah yang paniang.

t43541. Dan dari jalur Mubarak bin Fadhalah27ll, dari Al Hasan,

dari umar, mengenai dua orang lelaki yang menggauli seorang budak

perempuan di satu nlasa suci, lalu perempuan ifu melahirkan seorang

anak lelaki,lalu kedua lelaki itu mengadu kepada Umar-..lalu disebutkan

menyerupai itu.

Mengenai halini ada riwaYat lain:

t43551. Dari Ali yang diriwa5ntkan oleh Ath-Thahawiz7l2 dan

5nng lainnya.

27Lo 4"-S*,u, Al Kubra (70/263).
,2711 4*5**, Al Kubn, t0/2@.
2712 Syath lWa'anl Al Atsar (4/164).

552

-l
I
I
{
I

i



Talkhishul Habir

,Ef"rll .?W
//

KITAB FARAIDH
(PEMBAGI,AN WAIIISAN)z7 1 3

,-pl'_lt t,-k 2j-; it qro.[tror]-tvtv

& ,igt ;A, ,:j# gt}f;""?r:r13';t ;y;$t a4;t
.t {;. W'u 1tl",..'::lt",fu|r ; ersu)'-bW-

' L7l7-t43561. Hadits Ibnu Mas'ud"' " Pelaiarilah fanidh
(itmu pembagian wartsan) dan aiarkanlah itu kepada

manusia, karena sesungguhn5m aku onang yang akan

meninglJal, dan ilmu alan diangkat, lalu muncul fihah-fitnah
(kelacauan), hingga dua onirng berselisih mengenai

[pembagian warisanlz7l4, namun keduanya tidak menemukan

orang yang dapat menielaskan kepada mereka b.erdua''

Ahmadz7tl 6u6 hadits Abu Al Ahwash, darinya, menyerupai itu

secara lengkap, An-Nasa'i2215, Al y1u14^2717, [Ad-Darimi2718127l9 6un

2713 P66 sini dimulainya naskah g-
27L4 gi dalam naskah aslinya dicantumkan dengan lafazh, Apt, sedangkan yang

dicantumkan di sini dari naskah I dan C'
. 2715 Aku fldak menemukannya di dalam Al Musnad, Al Hafizh Ibnu Hajar tidak

menyandqrkannya kepadanp di dalam lttihaf Al Mahnh. Asysyaikh
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Ad-Daraquthni,z72o serrruanya dari riwaynt Auf, dari Sulaiman bin Jabir,

dari Ibnu Mas'ud. Di dalam sanadnya ada keterputusan.

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

t43571. Dari Abu Bal$ah png diriunyatkan oleh Ath-Thabarani

di dalam Al Ausatl?227 padabiographi Ali hnu Sa'id fu-Razi.

t43581. Dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-

7ir^i6ri2722 dali. jalur Auf, dari Syahr, darinya. Keduanya terrnasuk

yang menyebabkan cacatnya jalur Ibnu Mas'ud tersebut, karena adanya

perbedaan di dalamnya pada Auf Al A'rabi. At-Tirmidzi berkata, "Ada

kekacauan di dalamnya. "

c

,y 6pA;tt \& ,;;aj d u* [tror]-rvr,r
al o r zct .z t,a€ ta...rft ,l L"-v ,)i *11

t6.z o l-

d!,s r*)\t4tJb,
1718-t43591. Hadits Abu Hurairah: "Pelajarilah fanidh

(ilmu pembagian wadan), Iarena (ihnu) itu termasuk

ha4tan) dari agana lalian, dan *sunggahnya (ilmu) ifu

Nashiruddin Al Albani berkata, "Tidak ada png aku kira kecuali bahwa itu
asumsi." Irua' Al Ghalil(6/tO6).

2716 4s.5** Al Kubn kann An-Nasa'i, no. 6305, 6306.
27t7 74*64.1* At Hatdm (4/3ggl.
2718 n"d naskah p dan 6.
2719 Sw?an Ad-Darimi, no.22l.
2720 Srr", 4d-Damquthni, 4/81-82.
2721 41 114uyu. Al Ausath, no. 4075. AI Haitsami mengatakan di datam Majma'

Az-hwaid,4/323, "Di dalam sanadngra terdapat Muhammad bin Uqbah As-
Sadusi. Dia dinilai tsiqah oleh lbnu Hibban dan di-dha'ifl<an oleh Abu Hatim.
Sementara Sa'id bin Abu Ka'b, aku ffdak menemukan biografinya. Adapun
para perawi lainnln biqah."

2722 Swvan At-Tirmidzi, no. 2091.
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adalah setengahnya ilmu, dan sesungguhn5sa (ilmu) ifu yang

paling dahulu al<an diangkat dari umatku-"

Ibnu Maja\,272s Al 11u14^2724 dan Ad-Daraquthni.2721

Rotasinya pada Hafsh bin umar bin Abu Al Aththaf, sedangkan dia

ma truk (rtw ay atty a ditinggalkan).

Perhatian:

Ibnu Ash-Shalah berkata, "Lafazh ''i-Jlt di sini maksudnya

adalah satu bagian walaupun tidak sama (walauPun tidak setengahnya)."

Ibnu Uyani[f7z5 berkata, "Dkatakan bahwa itu setengahnya

ilmu, karena sernua manusia diqi oleh itu."

' Hadits Umar.

Akan dikemukakan di akhir bab ini.

'+l)'r(blf ,Ly.Itrr.] -r vt I

17]19-14g6[l. Hadits: * Orang yang pating mengerti

tentang faraidh di antara kalian adalah Zaid-"

Nv.ffid12727, At-Tirmid sr2728, 6r.,-11*u'i2729, Ibnu Maja[27a0,

hnu Hibban2T3t 6*, AI Hakim2732 6*i hadits Abu Qiliibah, dari Anas:

2723 S*un lbni Majah, no. 27t9.
27 2a 74*1ud.k Al Haktm (4/3321.
2725 Surr, 4d-Danquthnl (4/67\.
2726 4s-gwan Al Kubn karr Al Baihaqi (6/209I
2727 Mt$nad Al Imam Ahmad,3/L84,28L-

.2728 g*., At-Tirmtdzt, no. 3791, dan dia berkata, "lni hadits hasad shahih."

2729 4"5**n Al Kubn karya An-Nasa'L, no. 8242-
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" Umatku gng paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar..." al

hadits. [Di dalamnya disebutkan: "dan orang yang paling mengerti di
antara umatku mengenai ilmu faraidh adalah Zaid bin Tsabit."

Dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Al Hakim dan lbnu Hibbanl.2733

Disebutkan di dalam suafu riwayat Al Hakim273a 6ir"6.r1k*'
" Omng yang paling menguti tentang ilmu fanidh dari umatku adalah

hid." Dan dia menshahihkannya. Hadits.ini juga dinilai cacat karena

mursal namun mendengamya Abu Qilabah dari Anas adalah benar,

hanya saja dikatakan, bahwa dia tidak mendengar ini darinya. Ad-

Damquthni telah menyebutkan perbedaan di dalamnya pada Abu

Qilabah di dalam ,il llal, dan Ad-Damquthni serta yang lainnya seperti Al

Baihaql2Tss dan Al l(hathib di dalam Al Mudmf736 
^.-*jil;kan: 

Bahwa

yang maushr.,/darinya adalah penyebutan Abu Ubaidah, sedangkan png
lainnya mursal.

hnu Al Mawwaq dan yang lainnya memjilrl<an riwayat yang

maushul.

Ada jalur periwayatan lainnya dari Anas yang diriwayatkan oleh

At-Tirmidzi,2737 6uyi riwayat Daud AlAththar, dari Qatadah, darinya.

Di dalam sanadnya terdapat Sufuan bin Waki', dia dha'if,

2730 Swan lbni Maiah, no. 154, 155.
- 2?3t 57r171i lbni Hibban, pembahasan tentang pertuatan baik, no. 7t31,7197.

2732 74*7r4*p Al Hakim, 3/422, dan dia berkata, "Sanadnya sesuai dengan
syarat AsySpikhani."

2733 6ru yang di antara dua tanda kurung siku rontok dari naskah aslinya, dan itu
terdapat di dalain naskah I dan 6.

2734 \4u"1udrrk N Hakim (4/3351, dan dia berkata, "lni hadits shahih sesuai
dengan syamt Asy-Syaikhani namun keduanya tidak meriwayatkannya."

2735 4"-g** Al Kubm (6 /Zl0).
2736 Al Fashl li Al Washt At Mudmt ft An-Naql,2/676587 .

2737 S*ur 4t-Tirmidd, no. 3790.
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Diriwayatkan juga oleh AbdurrazzaqzT38 dari Ma'mar, dari

Qatadah, secara mursal. Ad-Daraquthni berkata, "lni lebih shahih."

Mengenai ini ada riwaYat lain:

143611. Dari Jabir yang diriwaptkan oleh Ath-Thabarani di

dalam Ash=Shaghi?7se dengan sanad dha'if, pada biographi Ali bin

Ja'far.

|4g62|. Dari Abu Sa,id yang diriwayatkan oleh Qasim bin

Ashbagh, dari Ibnu Abi Khaitsamah dan Al uqaili di dalam Adh'

Dhubfa 
"274s 

6*iAli bin Abdul Aziz, keduanya dari Ahmad bin Yunus,

dari Sallam,2741 6uri Zaid Al 'Ammi, dari Abu fuh-Shiddiq, darinya.

Zaid bin Sallam dha'if'

143631. Dari Ibnu umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Adi2742

pada biographi [Kautsar]z7a3 bi'. Hakim, dia matuk (riwayatrya

ditinggalkan). Ada jalur periwayatan lainnya di dalam Musnad Abi

Ya!*7M, dari jalur lbnu Al Bailamani, dari ayahnya, darinya'

. 143641. Diriwayatkan juga oleh hnu Abdil Barr di ddam Al

Ish'bt;2745 dari jalur Abu Sa'd Al Baqqal, dari seorang syaikh kalangan

sahabat yang bernama Mihjan atau Abu Mihjan'

2738 114*6r*r1:4bdirmzaq, no.20387. :''
273e 4174tr7atn Ash-Shaghir, no. 556.
2740 Adli-Dhuafa'kNrla Al Uqaili (2/1591pada biografi Sallam bin Salm Al

Madaini Ath-Thawil-
2741 10/437I
2742 Al lhmilkarya Ibnu Adi6nn.
27a3 gi dalam naskah aslinya dicanhrmkan: Karir, sedangkan yang benar dari

naskah 1. dan C.
27M Mtpnad Abu YaIa, no. 5763-
27as 411t6'ub,l/16.
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1720-t43651. Hadits: Bahwa Nabi $ memberi warisan

knpudu anak perempuan Hamzah dari seorang maula

miliknya.

An-Nasa'i276 dan lbnu MajahzTo 6uri haditsnya. Di dalam

sanadnya terdapat lbnu Abi laila Al Qadhi. An-Nasa'i menilainya cacat

karena mursal. An-Nasa'i dan Ad-Daraquthni menshahihkan [ialw]27c9

yang mursal.

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

143661. Dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ad-

Daraquthni.2749

Perhatian:

Al Hakim menyatakan di dalam Al Mustadml?7so 6i dalam

hadits ini, bahwa namanya adalah Umamah. Diriwayatkan juga oleh

Ahmad di dalam Musnadnyaz7s1 6uti jalur Qatadah, dari Salma binti

Hamzah, lalu dia menyebutkannya

Al Baihaqi2752 berkata, "Para perawi sepakat bahwa anak

per€rnpuan Hamzah adalah yang memerdekakan." Ibrahim An-Nakha'i

berkata, "Seorang maula milik Hamzah bin Abdul Muththalib meninggal,

lalu Nabi $ mernberi (warisannya) kepada anak perempuan Hamzah

setengah bagian sebagai pemberian." (Dia berkata, "lni salah."

27 46 4"-,5ur* Al Kubn karya An-Nasa'i, no. 6398, 6399.
2747 Suvan lbni Majah, no.2734.
2748 P*i naskah ; dan g.
2749 5ur* Ad-Danquthni (4/83-841, dan itu sangat dha'it di dalam sanadnya

terdapat Sulaiman bin Daud Asy-Sfradkuni Al Marqari, dia matutk dan

didustakan oleh sebagian kritikus hadits.
2750 14r"1u4,rk Al Hakin (4/661.
2757 74rtnu4 Al Imam Ahmad (6/4f,i1l.
2752 4-,9*u, Al Kubn 16/24lI
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Aku katakan: Ad-Daraqutl',ni2753 meriwayatkan dari hadits Jabir

bin Zaid, dari lbnu Abbas: Bahwa seorang maula milik Hamzah bin

Abdul Muththalib meninggal dengan meninggalkan anak perempuannya

dan anak perempuErn Hamzah, lalu Nabi $ mernberi setengah bagian

kepada anak perernpuannya dan setengah bagan kepada anak

perempuan Hamzahl .27 54

Disebutkan di dalam Mushannaf tbni Abu Syaibah,z7ss bahwa

dia adalah Fathimah. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam l/
I<abir.27s6

J:Ju *:) *P h' J-'8 ,Ly [trr^] -\vY\
trftt''pf ,'i or[l uL)'t

t721,-14g581. Hadits: Bahwa beliau C bersabda, nAku

adatah pewaris bagi tnng frdak mempun5mi pewaris, aku

membayar dendanya dan aku mewartsin5n-"

, Abu guu62757, An-Nasa'i2758, Ibnu Maja[275s, Al Haldm2750

dan dia menshahihkannya, serta Ibnu Hibban2T6t 6*i hadits Al Mhdad

bin Ma'dikarib di dalam suatu hadits yang di dalamnya disebutkan: "dan

paman adalah peuraris. "

2753 Sunan Ad-Damquthni (4/83-841. Di dalam sanadnya terdapat Asy-Syadzkuni

Sulaiman bin Daud Al Bashari, dia pendusta - :"
2754 Apayang di antara dua tanda kurung siku ini rontok dari naskah aslinya, dan

itu disertakan dari naskah g dan 6.

2756.41 714u7u- Al Kabir, iuz 23/353-357 /no- 784-886.
zzil, $tnan Abu Daud, no. 2900,290!.
2758 i4"'5*runAl Kubm karya An-Nasa'i, no- 6354'6357.
27s9 Swpn lbnu Majah,no.2634.
27 60 714*1u4^1, Al Hakim (4/344.1.
2761 Shaliili lbni Hibban, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 6035, 6036.

:
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Ibnu Abi p161isr2762 menceritakan dari Abu'Zur'ah, bahwa itu

adalah hadits hasan.

Al Baihaqi2763 *orilainya cacatrya karena kacau, dan dia

menukil dari Yahya bin Ma'in; bahwa dia pernah mengatakan, "Dalam

hal ini tidak ada hadits yang kuat."

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

143691. Dari Umar Snng

dengan lafazh:

diriwayatkan oleh At:firmidzi2764

"Allah dan Rasul-Nya adalah maula bagi gng tidak memiliki
maula, dan patnan adalah pewris bagt gns tidak memiliki peumris."

L722-143701. Dari AiErah lnng diriwaptkan oleh At-
Tirmidzi2T6s An-N asa,i2766 dan Ad_Daraquthni2767 dval hadits
Thawus, darinya, dengan kisah paman saia. An-Nasa'i
menilainya cacat karena kacau, sementara Ad-Daraquthni
dan Al BaihaqizT6s me-rajibl<an mauquf-nya.

N Bazzar berkata, "Sanad yang paling bagus dalam hal ini
adalah hadits Abu umamah bin Sahl. Dia berkata, 'umar bin Khaththab

2762 '11u1 16ri Abu Hatim (Z/SO).
2763 9i dalam At Khitaft5ry( silakah li}nt Mutrhtashat nw, /g-t}.
2764 Sunn At-Tirmldzi, no. 2103.
2765 srrun abTimildd, no.2'!,04.
2766 4t5u*n At Kubnkarya An-Nasa'i, no. 6352,6353.
27 67 Sunu, 4d-Damquthnt (4/551.
2768 4t-5*un Al Kubn (2/216).

.li o1jr iiLlri,atyd j7v; S;tj"rri,r
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mengirim surat kepada Abu Ubaidah ..."' lalu dia menyebutkannya

sebagaimana yang telah dikemukakan.

:J;i *,r *vbt J.'fi q::, ,li.[trvt]-tvrr
y bf J-, b 4U,llarr#t*to c,lbt?At .jL")

.4u.e
flZ}-f+sz1l. Perkataan penulis: Driwayatkan bahwa

beliau $ bersabda, nAku bertanya kepada Allah Azza wa

Jalla tentang petanrimn bibi (dari pihak hpak) dan biW

(dart pihak ibu), lalu Jibril membisiklan kepadaku, bahwa

tidak ada peranrian bagi kedmn57a."

Abu Daud di dalam At MarasiPT6e dan Ad-Daraquthni2TTo fl61

jalur Ad-Darawardi, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dengan

redaksi ini, secara mursal.

: Diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i2771 661i riwayat murcal Zatd

'.'' bin Arlurn. Sanadnya disambungkan oleh Al Hakim di dalam z4l

MustadmfT7z 6orn*, menyebutkan Abu Sa'id, namun ada kelernahan

di dalam sanadnya. Disambungkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam

Ash-ShaghiP713 6*i hadits Abu Sa'id pada biographi Muhammad bin

Al Harits Al Makhzumi, gurunya, dan di dalam sanadnya tidak ada

perawi yang perihaln5n dipermasalahkan.

2769 Al Marasilkarya Abu Daud, no. 351.
277 a 5u7an Ad-Damquthni (4/981.
.277r polu dilihat lagi..
2772 74,o1u4.7 Al Hakim(4/3431.
2773 41 74, 7r. Ash-Shaghir no. 927 .
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t43721. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthn1277a dari hadits

Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dan db mq-dha'rfkannya karena

Mas'adah bin Al Yasa' Al Bahili, perawi yang meriwayatkannya dari
Muhammad bin Amr.

t43731. Diriwayatkan juga oleh Al 11u1ri-277s dari hadits

Abdullah bin Dinar, dari hnu Umar, {an dia menshahihkannya. Di
dalam sanadnya tendapat AMullah bin Ja'far Al Madini, dia dhaif.

l4g74l. Al Hakim2775 meriwayatkan s4hid(penguat) untuknya
dari hadits syarik bin Abdullah bin Abu Namir: Bahwa Al Harits bin
lAbdlztzt mengabarkan kepadanya: Bahwa Rasulullah $ ditanya

.tentang perwarisan bibi (dari pihak bapak) dan bibi (dari pihak ibu) ...
lalu dia menyebutkannya. Di dalam sanadnya Sulaiman bin Daud fuy-
Syadzakuni, dia matruk ditinggalkan). Diriwayatkan juga oleh
Ad-Daraquthti277872779 dari jalur lainnln, dari Spiik, secara mursal.

* Hadits: Bahwa beliau menunggang tunggangan ke
Quba untuk memohon pilihan fawaban) mengenai bibi (dari
pihak bapak) dan bibi (dari pihak ibu). Kemudian beliau
bersaMa, " Telah diturunkan kepadaku, bahwa tidak ada
wartsan bagi keduanym."

277 4 Sulan Ad-Danquthni (4/99).
2775 Mustadmlk At Hakim (4/942-g4g).
277 6 Mustartmk N Hakim (4/ 343).
2777 9i dalam naskah aslinya dicanfumkan: Ubaid, sedangkan Snng dicantumkan

di sini dari ntrskah I dan D, dan ihrlah yang benar. Disebutkan di dalam lttihaf
Al Mahrah, A/l71/no. 4105 dan juga di dalam cetakan Musbdnk Al
Hakim Abdullah, ini juga salah. Al Harits bin AM ini adalah lbnu Abdil
Manaf, biografinya ada di dalam Al Ishabh.

zzza py43g1.
277e Sunan Ad-Danquthni, (4/gg).
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Asal hadits ini telah dikernukakan sebagaimana yang bisa anda

lihat.

Kisahnya terdapat di dalam At MamsiPTso karln Abu Daud'

',# d,W\ d)jt t4l,Ly.[trv"1 -\ vY t

f5 'Ft, Jtt i
1724-143751. Hadits:'Berilanlah'***n kepada

orzrng'onang yang berhak menerimanya, adapun sinnya

diberilan kepada kembat IaH-laH Wng paling berhak'"

Mutbfaq u1ui1i.2787

L72'-Perl<ataan penulis: Disebutkan di dalam rirvapt
lainnln: 'Maka untuk ashabah lawlaki wng paling berhak."

setelah beberapa halaman dia berkata, "Adalafr masyhur dari

, Nabi $, bahwa beliau bersabda..." lalu dia menyebutkannya dengan

lafazh ini.

Yi-g valid terdapat di dalam Ash-shahihain dari hadits lb'nu

Abbas, "Adapun pembagian warisan maka unfuk kenbat laki-laki 5nng

Wlin7 berhak."

Pada lafazh tadi dia mengikuti Al Ghazali,2782 dafl dia mArgikuti

imamnya. Ibnu Al Jauzi mengatakan di dalam At-Tahqid7&!,

"sesungguhnya lafazh ini tidak terpelihara.

fr& Mansil Abu Daud, no- 361'
228r,:$6u1i11i Al Bukhad, no.6732 dan Shahih Musftm, no. 1615 dari hadits Ibnu

' Abbas RA.
:2782l.;,hr. Al Wasithkarlra AlGhazali (4/3y';6l-

2783 7"191n Ahadrb Al KMafl2/2481.
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Demikian juga yang dikatakan oleh Al Mundziri. Ibnu Ash-

Shalah berkata, "Ifu jauh dari kebenaran dilihat dari segi bahasa, apalagi

dari segi riwayat, karena secara bahasa, Ashabah adalah sebutan jamak,

bukan sebutan tunggal.'

143761. Tapi disebutkan di dalam Ash-Shahi?T&, dari Abu
Hurairah, hadits: " Orang mana pun tnng mazinggalkan harta, maka

handaknya diumrisi oleh ashabahnja, siap pun mereka."

Jadi mencakup satu (tr-rnggal)dan lainnya.

,rit:rt tli 9r3u,r tLy . Itrvv]- \ vy 1

1726-143771. Hadits: "Dua atau lebih adalah jama'ah."

Ibnu Majafi27as dan Al 11u16-2786 dari hadits Abu Musa Al
Asy'ari. Di dalam sanadngn terdapat fu-Rabi' bin Badr, dia dha'if,
sernentara aphryn tidak diketahui.

143781. Drir,rngatkan juga oleh Al Baihaqi2787 dari hadits Anas,
dandia berkata, "[-ebih dhalf crrnpada hadits Abu Musa."

t43791. Ad-Damquthniz7B 6*i hadits Amr bin Syu'aib, dari
ayahnya, dari kakeknp. D dalam sanadnya terdapat Utsman Al
Wabishi, dia mahtk.

t4380]. Ibnu Adi278e dan hnu l(haitsarnah dari hadits Al Hakam
bin Umair. Sanadn5a lernah.

274 Shatili At Bukhart, no. 4TBl.
2785 S** Ibni lhjah, no.972.
27% 74*1u4,u1r At Hatdm (4/33/11. Adz-Dzahabt berkata, "Adalah mengherankan

dari Al Hahm karena dia mengeltnrkannya di dalam Musbdnknya, namun
dia tidak menshahihkannya dan tidak pula men-dha'ifl<annya.,,

2787 As\$u1an Al Kubn,3/96.
27 88 Suoun Ad-Damquthnt, 7 /287.
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Ada dua jalur lainnYa:

Pertama:

t43811. Diriwayatkan oleh lbnu Al Mughallis di dalam Al

Muwadhdhih, dari Ali bin Yunus, dari Ibmhim bin Abdurrazzaq Adh-

Dharir, dari Ali bin [Bahr]2790, dari Isa bin Yunus, dari Muhammad bin

Amrn dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dengan redaksi ini'

' Yung sebelum Ali bin Bahr ada dua crang yang tidak dikenal'

Kedua:

143821. Ahmadz7el meriwayatkan dari jalur Ubaidullah bin Zahr,

dari Ali bin Yazid, dari Al Qasim, dari Abu umamah: Bahwa Rasulullah

$ melihat seorang lelaki sedang shalat, lalu beliau bersabda, "Adakah

s&eoftng tnng mau kepda oftng ini selzingga shalat

bersamanyil" maka berdirilah seorang lelaki lalu shalat bersamanya.

lalu beliau bersabda, "Kdua omng ini adalah iam'ah."

Menurutku, ini adalah jalur paling bagus untuk hadits ini karena

kemasyhuran para perawinya, walaupun hadits ini 41iuy.2792

' t+g8gl. Diriwayatkan iuga oleh Ath-Thu6ut*i27e3 dari jalur

lainnya, dari Al Qasim, dari Abu Umamah.

278s Al Kamil,S/z5},pada biografi Isa bin lbrahim bin Thahman'
2790 gldalam naskah astinya diantumkan: Yahya, sedangkan yang dicanfumkan di

sini dari naskah p dan g.
27er 74utr"4 Al Imam Ahmad(5/2541.
2192 1}r)nu Hibban mengatakan di dalam Kitab Al Majruhin,' 2/62, mengenai

ubaidullah bin Zahr ini, "Haditsnya sangat munl<ar (sangat menyelisihi

riwayat perawi blsatt. Dia meriwayatkan hadits-hadits palsu dari orang-orang

kredibte. Bila dia meriwayatkan dari Ali bin Yazid, maka dia mengemukakan

,',banyak malapetaka. Bila di dalam sanad srntu khabrberhimpun Ubaidullah

., bin Zahr, Ali bin Yazid dan Al Qasim Abu Abdinahman, maka mata khabar

ihl tidak lebih dari hasil laeasi tangan mereka, mEka tidak boleh berhujjah

dengan lembaran itu, bahkan cr.rkup menghindari riwayat Ubaidullah bin Zahr

dalam kondisi aPa pun adalah lebih baik."
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143841. Al Bukhari2Te4 mengatakan pada pembahasan tentang

shalat di dalam kitab Shahilrnya, "Bab dua orang atau lebih adalah

jama'ah." Kemudian dia meriwayatkan hadits Malik bin Al Huwaritb:

" Ialu hendaklah kalian berdua mengwmandangkan adzan, dan

kumandangkanlah iqamah, dan hendaknya yang mengimami adalah

5nng paling fua di antan kalian berdua."

1727-{43851. Hadits Qabishah bin Dzu'aib: 'seorang
nenek datang kepada Abu Bakar untuk menanyakan
warisannya, maka Abu Bakar menjawabnya, 'Engkau tidak
mendapat apa-apa (berdasarkan ketentuan) ai dalam
Kitabullah, dan aku juga mengetahui ada [sesuafu]27es $.niun
untukmu di dalam Sunnah Rasulullah g. Silakan engkau
kembali gampai aku tan3pkan kepada orang lain.' Lalu Abu
Bakar menanyakan kepada orirng-oftrng, maka berkatalah Al
Mughirah, 'Aku menyaksikan Nabi S memberinyra

seperenam.' Abu Bakar berkata, 'Adakah orang lain
bersamamu?'. Maka berdirilah Muhammad bin Masalamah,
lalu mengatakan seperti yang dikatakan oleh Al Mughirah.
Maka Abu Bakar pun memberlakukan itu terhadap nenek
tersebut ...' al hadits. Di dalamnya terdapat kisah Umar.

l11vlila,2796 Ahmad,2797 para penyusun kitab-kitab Sunan,2798

hnu Hibban2799 dan Al Hakim2800 dari jalur ini, sanadnya shahih

27e3 4174u7u. Al Kabirno. T9T4.
2794 51ru1ri1i 41 Bul<hai, no. 658.
2795 P^ri naskah; dan g.
27e6 41\qu*uththa' Al Imam Malik(2/5131.
27e7 714utnu4 Al Imam Ahmad(4/ZZS\.
2798 5*rm Abu Daud, no.2894; Sunan At-Tinnidzi, no. 2100, 2lOl; As-Sunan

Al Kubm karya An-Nasa'i,no. 6339-6345 dan Sunan lbni Majah, no.2TZ4.
2799 Shahili lbni Hibbn, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 6031.
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karena ke-tsiqaban para perawinya, hanya saja benfuk-ya mursal,

karena tidak benar mendengamya Qabisah dari Abu Bakar fuh-shiddiq,

dan tidak mungkin dia menyaksikan peristiwa itu. Demikian yang

dikatakan oleh Ibnu Abdil Banp&l dengan maknanya. Ada perbedaan

pendapat mengenai tahun kelahirannya, dan yang benar bahwa dia lahir

pada tahun penaklukan Mekah, maka jauh kemungkinan dia

menyaksikan kisah tersebut.

Abdul Haq mengikuti lbnu 11ur 2802 dalam menilainya cacat

karena keterpufusan sanadnya. Ad-Daraqu1fu',12803 mengatakan di dalam

Al ,IbPao+ setelah menyebutkan perbedaan [atas]280s dari Az-Zuhri,

"Tampaknya yang benar adalah perkataan Malik dan yang

mengikutinya."

Perhatian:

Al Qadhi Al Hasan menyebutkan, bahwa nenek yang datang

kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq itu adalah Ibunya ibu (nenek dari ibu),

s.edangkan yang datang kepada Umar adalah ibunya bapak (nenek dari
,bapuk). [Di dalam riwayat Ibnu Majah terdapat hal yang menunjukkan

5u1 i6280612807, nanti akan dikemukakan, bahwa keduanya bersama-

,u*u *",i.*ri Abu Bakar.

28oo 14*1u4ru1t Al Hakim(4/338). :.'
28oL At-Tamlild (Ll /92).
2802 Al Mulialla(g/2731. ,

2803 16/4391.
2&4'Ilal Ad-Da,aqutlai (l /2471-
2805 pi dalam naskah aslinya dicantumkan: "dari", sedangkan yang dicantumkan

disini dari naskah e.
2806 y"i1,-, kalimat: "kemudian datanglah nenek lainnya dari pihak bapak kepada

umar ...,' maka ini mengindikasikan bahwa nenek yang datang kepada Abu

Bakar adalah nenek dari pihak ibu.
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Abu Al Qasim bin Mandah menyebutkan di dalam Al MustakhraJ

min Kutub An-Nas li At-Tadzkirah, bahwa dia diriwayatkan dari hadits

Ma'qil bin Yasar, Buraidah dan Imran bin Hushain, semuanya dari Nabi

#1.2808

1728-143861. Hadit3 Buraidah: Bahwa Nabi S
menetapkan seperenam bagi nenek bila di bawahnya tidak
ada ibu.

Abu Daud2809 dan An-Nasa'i.2810 pi dalam sanadnya terdapat

Ubaidullah Al Ataki yang perihalnya diperdebatkan. Dishahihkan oleh

Ibnu As-Sakan.

o

* Perkataan penulis: Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas
berhuijah terhadap Utsman.

Akan dikemukakan di akhir bab ini.

' Perkataan penulis: Al Qasim meriwayatkan, dia
berkata, 'Dua orang nenek datang ...'

Akan dikemukakan di akhir bab ini.

2807 Apa yang di antara dua tanda kunrng siku ini rontok dari naskah aslinya,

_-- _ sedangkan pencanfuman ini dari naskah ; dan g.
2808 6Ou yang di antara dua tanda kurung siku ini rontok dari naskah aslinya,

sedangkan pencanfuman ini dari daskah; dan g.
2809 Sunun 4bu Daud, no. 2895.
28L0 4s5s7un Al Kubrakarya An-Nasa'i, no. 6338.
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L729-t49871. Hadits: Bahwa beliau & memberi

seperenam kepada tiga nenek dari pihak bapak dan satu

nenek dari pihak ibu.

Ad-Daraquth,',12811 dengan sanad mursal. Diriwayatkan juga oleh

Abu Daud di dalam Al MamsiP8lz dengatl sanad lainnya, dari Ibrahim

An-Nakha'i, serta oleh Ad-Daraquthni28l3 dan Al BaihaqiasTa 6u'i

riwqyat mursal N Hasan juga.

Al Baihaqi menyebutkan dari Muhammad bin Nashr, bahwa dia

menukil kesepakatan para sahabat dan tabi'in atas hal tersebut, kecuali

yang diriwayatkan dari sa'd bin Abu waqqash bahwa dia mengingkari

itu, namun penyandaran ifu kepadanya tidak shahih.

* uf,'*rl ,uftr o2ilytll ,qy.[tr,r,r]-,ur'
;. # 8.yei itt ;*r'6- :'clui Qtfr,t Wi *: *?tt
)t ,S:i i iu''r; ,ti' qb'bf, ,yf ?'; u" 6; E ,giSt

'3:ji*,i bfi) lrr ,Sit ,u; e il' "4 
,Jui ,4 J6 r)

), ,:;.v:iv:t \i)t?t r,#, frt *Llr'iru ,^nt {ft
aql

1730{43831. Hadits: Bahwa seorang , wanita dari

golongan Anshar datang kepada Nabi $ dengan membawa

dua anak perempuan, lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, ini

kedua anak perempuan Sa'd bin Ar-Rabi', ayah mereka

%tr' 6unan Ad-Danquthnl 14 /911.
2872 MansilAbu Daud,no. 355, 356.
28t3 Swnn Ad-Damquthni.
28L4 4" Surrn Al Kubm (6/236).
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berdua gugur ketika bersamamu di dalam perang Uhud,

sementara paman mereka mengambil hartanSra. Demi Allah,

keduanya tidak akan dinikahi karena keduanya tidak

memiliki harga." Maka beliau pun bersabda, "Akan akan

membert kepufuan dalam hal ifu." [.alu Allah menurunkan

ayat: " Dan jil<a anak ifu semuanSn perempuan lebih dart

dua...' (Qs. An-Nisa' [4lt 11). Lalu beliau memanggil

mereka, lalu memberikan dua pertiga bagian kepada kedua

anak perempuan tersebut, dan seperdelapan bagian kepada

5i igu2815,.dan beliau bersaMa kepada si paman, "Ambillah

sianya."

61.,rrru62816, Abu Daud2817, 61-11ap i6ri28l8, Ibnu Majah2819 dan

AlHakim2820 dari hadits Abdullah bin Muhammad bin 'Uqail, dari Jabir.

Dalam riwayat Abu Daud yang lain disebutkan: "lni kedua anak

perempuan Tsabit bin Qais." Abu Daud2821 6"tku1u, "ltu keliru."

L73l-t43891. Hadits Huzail bin Syurahbil: Abu Musa

ditanya tentang (warisan) anak perempuan, anak perempuan

dari anak laki-laki, saudara perempuan al hadits. Di

2815 p6"6u1Lan di dalam naskah aslinln: Yakni ibunya kedua anak tersebut, yakni

sebagai isteri.
2816 14rtnu4 Al Imam Ahmad(3/352').
28L7 Sunn Abu Daud, no.2897.
28LB 5*uo 4t-Tirmidzi, no.2092.
28L9 5*"n 16ni Majah, no.2720.
2820 14r"1u4.p Al Hakim, 4/332-333,342, dan dia berkata, "lni hadits shahih.

Kami tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Abdullah bin Muhammad bin
Uqail."

28211o1u"6n*: "Basyar keliru dalam hal ini, karena sebenamya itu adalah kedua

anak perempuan Sa'd bin fu-Rabi', sedangkan Tsabit bin Qais gugur dalam
perang Yamamah."
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dalamnya terdapat perkataan Ibnu Mas'ud, "Bagi anak

perempuan setengah bagian, bagr anak perempuan dari

anak laki-laki seperenam bagian; penggenapan dua pertiga,

dan sisanya unfuk saudara perempuan-"

Ahmad,282z Al Bukhan,zEzl Abu Daud,282a 61-1it*i62i,282s

Ibnu Majah2826 dan Al Hakimzsn da,i. jalur ini. Selain Al Bukhari

meriambahkan: "S@rang lelaki datang kepada Abu Musa dan Salman

bin Rabi'ah ..." dan sisanya menyerupai ifu.

Perhatian:

Tentang lafazh ,pl (Huzail), di dalam naskah aslinya Ar-Rafi'i

memperl'elasnln dengan my, dia melakukan dernikian kendati ifu

cukup jelas, karena pada perkataan banf ahli fihh seringkali disebutan

jiS 6uazait1, dengan dzaal, dan itu keliru.

*bt *htJy:
lrl &')tL;*p>'it

q)-.[trr.] -tvrr
o ;rt i ?ilt e.'ot?l,iC'rt;i

.xrt *f ozi ,ift yjs.

oL,,
olid;e

.t. t

4 ost

L732-t43901. Hadits Ali: Bahwa Rasulullah &
bersaMa , 'Saudara l<andwg *a5nh dan :seibu aling

2822 74**4 Al Imam Alunad, \/389, 428, MO,46T434.
2323 .qhuhih Al Bukhad, no.6736.
2824.&*"n 4bu Daud, no. 2890.
?.825 5u*n 4t-Tirmidd, no. 2093.
28?.6 grru, lbnl Majah, no.2721.

.2827 p4*1udnk At Hakm,4/33+335, dan dia berkata, "Shahih menurut syarat

AsySSnikhant."
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mewarisi tidak termasuk saudara sealnh. Seseorang diwarisi
nudaranp seayah dan seibu tidak termasuk saudaranya

seayah-"

At-Tirmidziz8z8, Ibnu Majafiz8zs dan Al 11uL1*28s0 dari hadits Al

Harits, dari Ali. Di dalam sanadnya terdapat Al Harits, dia dha'if. At-

Tirmidzi mengatakan, bahwa ini tidak diketahui kecuali dari haditsnya,

tapi hadits ini diamalkan.

Dia seorang yang berpengetahuan t".tarrg faraidh, dan An-

Nasa'i mengatakan, "Tidak ada masalah padanya."

1733-t43911. Hadits: Diriwayatkan bahwa seorang
lelaki membawakan seorang lelaki lainn5la kepada Nabi $,
lalu berkata, 'sesungguhnyra aku membeli orang ini dan

memerdekakannln, lalu bagaiman perkara warisannya?'
Nabi $ bersaMa, "Jika dia meninggall<an ashabah maka

ashabah lebih berhak, tapi jika tidak mal<a wala'-nym adalah

mililmtu-"

Al Baihaqi2831, Abdurmzzaq2B2, ini adalah lafazhnya, dan Sa'id

bin Manshur dari riwapt mutwl Al Hasan: Bahwa seorang lelald2833

hendak membeli seomng budak ... lalu dia menyebutkan haditsnya. Di

2828 Swran At-Tlmldd, no. 2094,2095, dan dia berkata, "lni hadits yang tidak
kami ketahui kecuali dari hadib Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali. Seba$an
ahli ilmu telah memperbincangkan tentang Al Harits, namun hadits ini
diamalkan oleh umumnya ahli ilmu."

?329 S*u, lbni Majith, no.2739.
2830 14*6dnk Al Hakim, 4/336, 342, dan dia b€rkata, "Orang-orang

meriwayatkannya dari Abtr Ishaq dan Al Harits bin Abdullah, dan karena

kedua orang ini Asfi-Syaikhani tidak mengelmrkannya."
?a3r 4"-,5*747 Al Kubn,6/240.
2832 714ut6u*ru1 4 bdhrazaq, no. 1627.
zass py440l.
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dalamnya disebutkan, bahwa dia menanyakan kepada Nabi $ tentang

warisannya, maka beliau bersabda, "Jika dia tidak mempunyai ashabah,

maka warisan ifu meniadi milikmu."

' Haditsz 'sesungguhn5n wala' ifu milik orang yang

metnerdekakan."

Muttafaq alaih sebagaimana yang telah dikemukakan di dalam

pembahasan tentang jual beli.

ilJjr L;r,*.: i.dr;l q*.[trrr] -tvrt
.$-^jr ';gt tj ,;rilt

L73+143921. Hadits [Usamahlzasa bin Zatdl. 'Orang

Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir frdak

mewarisi orang Islam."

:, Muttafaq u1ui1r.2835 Diriwayatkan juga oleh para penyusun kitab-

' kitub 5urun.2835 Adalah mengherankan dari Ibnu Taimiyah di dalam .4/

Muntaqff37, karena dia menyatakan bahwa Muslim tidak

meriwayatkannya, demikian juga Ibnu Al Atsir di dalam Al Jami', dia

menyatakan bahwa An-Nasa'i tidak meriwayatkannya.

283p. Di dalam naskah aslinya dicantumkan: Umamah, sedangkan yang

dicanh:mkan di sini dari naskah;.
2895:.'6hahih Al Bukhari, no. 6764 dan Shahih Muslim, no. 1614-
2836 5*r, Abu Daud, no. 2909; Sunan At'Tirmidzl, no- 2L07; As'Sunan Al

Kubm karya An-Nasa'i, no. 6370,6371 dan Sunan lbni Majah, no' 2729,

2730.
2837 41 T4urtaqa mab An-Nail, 6/792-
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L735-143931. Hadits: uPara pemeluk dua agama yang

berbeda tidak nling mewarisi."

Ahmad2s3s, An-Nasa'1,2839 Abu puud 2840 Ibnu Majah,284L 66-

Daraquthnizs4z dan Ibnu As-Sakan dari hadits Amr bin Syu'aib, dari

ayahnya, dari kakeknya

l4gg4l. Diriwayatkan juga oleh lbnu Hibban2843 dari hadits Ibnu

Umar dalam suatu hadits.

t43951. Dari hadits Jabir png diriwayatkan oleh At-Tirmif,2i28aA,

dan dia menilainya gharib. Di dalam sanadnya terdapat lbnu Abi Laila.

143961. Driwayatkdn juga oleh N Bazzat2sas dari hadits Abu

Salamah, dari Abu Hurairah, dengan lafazh: "Suafu agama frdak

mewarisi dari agarna lainn34." Di dalam sanadnya terdapat Umar bin

Rasyid. Dia berkata, "Dia meriwayatkannya sendirian, sementara dia

lemah dalam hadits."

t43g7l. Diriwayntkan juga oleh An-Nasa'i2846, Al 11uLi*2847 661

Ad-Daraquthni2ffi dengan lafazh ini, dari hadits Usamah bin Zaid. Ad-

2838 74rrru4 Al Imam Ahmad, 2/178, L9S.
2839 AslSwmn Al Kubmkarya An-Nasa'i, no. 5383, 6384.
2840 SunanAbu Daud, no. 2911.
284t Sunan lbni Majah, no.2737.
M2 .Sunan Ad-Danquthni, 4/7 5'7 6.
2843 Shalnli lbni Hibban, pembahasan tentang pertuatan baik, no. 5996.
2w Sunan At-Tirmidzi, no. 2108.
w Kasyf l1 Astar no. 7384.
2tt4 7y=5** N Kubn lorrra An-Nasa'i, no. 6381,6382.
w7 Musadnk Al Hakim, 2/240.
284t1Tidak disebutkan di dalam kitab Suzarnya dengan lafazh ini, dan AI Hafizh

Ibnu Hajar tidak menyandarkannya kepadanya di dalam lttihaf Al Mahmh,

L/306/no.176 Musnad Zaid bin Usamah), akan tetapi dia meriwayatkannya

dari hadits Usamah dengan lafazh yang masyhur, 3/63 dan 4/69.
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Daraquthni' berkata, "Lafazh ini di datam hadits Usamah tidak

terpelihara.'t

Abdul Haq284s keliru karena menyandarkannya kepada Muslim.

L736-143981. Perkataan penulis: Disebutkan pada

sebagian riwayat: nPara pemeluk dua agama (yang berbeda)

tidak saling mewaisi. seorang muslim tidak mewarisi orang

l<afir.- Maka beliau meniadikan bagian yang kedua sebagai

penjelasan bagian yang pertama, sehingga ifu menunjukkan

bahwa yang dimaksud dengan dua agama adalah Islam dan

kufur.

Al Baihaqi28501 6",lnan lafazh: " Arang Islam tidak mqparisi

onng kaftr dan oftng kaftr tidak mewarisi orang Islarn. Pam petneluk

dua agama (lan7 be'rbda) tidak saling mewarisi."

Di dalam sanadnya terdapat Al Khalil din Murrah, dia lemah'

.[trrr] -tvrv
tisl-t+Sg9J. Hadits: "Tidak ada warimn bagi yang

membunuh-"

An-Nasa'i2851 dengan lafazh ini, dari riwayat Amr bin Syu'aib,

dari Umar, secara marfit', dalam sebuah kisah. Sanadnya terputus'

t44001. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Maja[2852, Al

Muwaththa'28s3, Asy-Syafi'i2854, Abdurrazzaqzsss dan Al Baihaqi.2855

?ee .Al Ahl{am H Wustha, 5/182.
2850 As-,qu?an Al Kubm,6/278.
2851 Sunan An-Nasa'i, no. 6368.
?a52 SwTan lbni Majah, no.2646.

.Lt* ,y.u.JJ.'; :*)-
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Al Baihaqi berkata, "Diriwayatkan juga oreh Muhammad bin Rasyid, dari
sulaiman bin Musa, dari Amr bin syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya,
secara marfu'."

Aku katakan: Demikian juga yang diriwayatkan oleh An_
ryuru'i2857 dari lalur rainnya, dari Amr, dan dia berkata, ,,sesungguhnya

itu keliru."

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majafizssa dan Ad_Daraquthp1285e
dari jalur lainnya, dari Amr, di tengah suafu hadits.

Mengenai hal ini ada riwayat lain:

144011. Dari umar bin syaibah bin Abu Katsir Ar Asyja,i yang
diriwayatkan oleh Ath-Th6f,6runi2860 pdda suatu kisah, bahwa diamembunuh isterinya karena tidak sengaja, Ialu Nabi $ bersaMa
kepadanya, "Ebsnrlah (d&a1rya, dan engkau ddak biea mewarisinga.,,

,,4402],. Dari Adi Ar Judzami menyerupai itu yang diriwayatkan
oleh AI Khaththabi2851. 11un6 akan dikemukakan jalur-jarur rainnya.

,/6 
/,1 

q)-.[t t .r] - r vr,rlb jtdtL;-i

28s3_ Al Muuraththa . Al Imam Matik, 2/g67.28il Musnad,*gxfiafi I,h . 201.
265 Al Mushannat no. l7\g2, LZZ13.
zoDo Astgunan Al Kubm,6/219.
z$7^As-Sunan Al Kubmka4n An-Nasa,i, no. 6867.28s8 SwTatT lbni Majah, no. 2T36.
2$e Sunan Ad-Damquthni, 4/T Z-7 g.

^* {^(:rT if.t1no.ZZ.04, di datamnp disebutkan: ,,Dari 
Umar bin Abuoln Aouq*n fl$yjari, dari alnhnya" yakni batrwa hadits ini ,"ri"p",'a, a"r"-

[Xi:j:11 o* Abu tGtsir, dan Ath-Thabarani menseluarkannya dioawangamanua.
2851 ydtu di ftllam Al Muibm At Kabirjuga, juz LT/no.269.
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1738-t44031. Hadits Ibnu Abbas: 'Orang yang

membunuh tidak mewarisi aPa Pun."

Ad-Daraquth,',i.2852 p1 dalam sanadnya terdapat Katsir bin

Sulaim, dia dha'if.

1739-1MO4l. Perkataan penulis: Diriwayatkan:

" Barangsiapa membunuh seorirng kotban, maka dia tidak

mewarisinya walaupun kofran ifu tidak mempungni pewaris

selainngn."

Al Baihaqi2853 6uti jalur AMunazzaq, dari Ma'mar, dari seorang

lelaki, dari lkrimah, dari lbnu Abbas, secara mar{u', lalu

menyebutkannya dengan tambahan: "dan selalipun dia adalah orzng

orang fuaryn abu analmg." Idaki tersebut adalah Amr bin Barq.

Dernikian yang dikatakan oleh Abdurrazzaq perawi hadits ini, dan

menunrt mereka bahwa dta dha'if.

.Li,t Jpt,i;:) ol u*.[tt.o] -\vr,.
gqO-fUOSl. Hadits Abu Hurairah: 'Orang Wng

membunuh frdak mewarisi."

At-Tirmidzi2864 danlbnu Majah.2855 pi dalam sanadnya terdapat

Ishaq bin Abdullah bin Abu Farwah yang ditinggallGn qleh Ahmad hin

Hanball2865 dan yang lainnya.2867 pri6yy6y6fl12s juga oleh An-Nasa'i di

dalam As-Sunan Al Kubm,zffi dan dia berkata, "lshaq matuk."

2862 Altt.r tidak menemukan di dalam Sunamrya.
?&3 4"3rolr,, Al Kubn,6/220.
2&a 5**, 4t-Tinnidd, no. 2109.

. ?'865 5un, lbnl Majah, no. 2735.
2866 pu6 naskah I dan C.
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.[t r.r] -r vt r
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.:p U-,.-.

ilu, G:tt iA tsf, c ja,t ;)t
L74t-144061. Hadits Umar: "Jika lalian berbincang-

bincang maka perbincanglanlah tentang faraidh, dan jika
l<alian bermain-main maka bermainlah lonlaran.-

Mauqut Al Hakim286e dan Al Baihaqi.2870 para perawinya
b@ah, hanya saja sanadnya terputus.

L742-IMO7|. Hadits Ibnu Abbas: Bahwa dia masuk ke
tempat Utsman, lalu berkata kepadanya mengemukakan
hujjah terhadapnln, 'Bagaimana engkau mengembalikan ibu
kepada seperenam karena dua saudara laki{aki, padahal
keduanya tidak termasuk saudara?' Utsman berkata, .Aku
tidak bisa menolak sesuafu pun sebelum [dan telah
berlakul28zr di seluruh negeri, serta tetah diwarisi oleh
manusia."

Al Hakim2872 6un dia menshahihkannya. Ada cacatan padanya,
karena di dalam sanadnya terdapat syr'bah maura lbnrl Abbas yang dF
dha tfl<an oleh An-Nas ut i.287 3

2867 66u1 Adh-Dhubfa' karSn Al uqaili, L/loz dan Al Jarh wa At-Tadil, 2/227 .
2868 4Lu tidak menemukannya di dalam cetakan As-sunan Al Kubra.Al Hafizh Al

menyandarkannya kepadanp di dalam Tuhfat Al Asymf, no. !22g6.
%169 Mustadralt Al Hakim,4/g13,dan dia berkata, ,,Walaupun ni mauquf,namun

sanadnya shahih, dan ada sghidnya yang sesuai dengan syarat Asy
Syakhani... " lalu dia menyebutkann5aa.

2870 4t-5*un Al Kubm (G/ZO$).
2871 Pu6 naskah p dan 6.
287 2 Mus tadak i uu*i- (4/ggil).
2873 Adli-nhu'afa', no. 297, dan dia berkata, "Tidak kuat." Malik berkata, .Tidak

tsiqah-" Ibnu Ma'in berkata, "Haditsnya tidak boleh ditulis." Abu Hatim
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1743-l4/l}8l. Perkataan penulis: Al Qasim bin

Muhammad meriwayatkan, dia berkata, "Dua orang nenek

datang kepada Abu Bakar, lalu dia memberi ibunya ibu

(nenek dari pihak lbu) seperenam warisan, sedang ibunya

bapak (nenek dari pihak bapak) tidak, maka sebagian orang

Anshar berkata, "Engkau memberi kepada orang yang

seandainya2sTa dia meninggal, maka dia (si mayat) tidak

mewarisinya, dan engkau tidak memberi kepada orang yang

seandainya dia meninggal maka dia (si mayat) akan

mewarisinya.' Maka Abu Bakar menjadikan seperenam itu

dibagi di antara mereka berdua.

. Malik di dalam Al Muwathll5u'2875 dari Yahya bin Sa'id, dari Al

Qasim, dan ini sanadnYa terPufus.

Diriwayatkan juga oleh AdDaraquithni28T6 dari hadits hnu

Uyainah, dan dia menjelaskan, bahwa oftmg Ansfiar tersebut adalah

Abdurrahman bin Sahlbin Haritsah

1

174+144091. Perkataan penulis: Diriwaptkan juga dari

Zaid bir] Tsabit tentang ibu dari bapaknp bapak dan ibu

lrang di atasnya lagi dari kalangan para kakek dan ibu-ibu

mereka; ada dua riwaYat. Selesai-

Ad-Daraquthnia877 meriwayatkan dari jalur Abu Az-Zinad, dari

tKharijah]2sTs bin Zaid bin Tsabit, dari ayahnya: Bahwadia memberilian

berkata, "Tidak kuat.' Abu'Zur'ah Ar-Razi berkata, "Lemah dalam hadits."

Silakan lil'Ett Al Jarh wa At-Ta'dil,4/367.
wa P14Ll.

. 2875 41 ll4rwaththa' N lmam lulalik l2/5L3-514I
' N 6 Sunan Ad'Damquthni (4/911.
Bz7 Sunan Ad'Danquthni (4 /91'921.
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warisan kepada tiga nenek secara sama rata, yaitu dua dari pihak bapak
dan satu dari pihak ibu.

Dia juga meriwayatkanzsTg.dari hadits eatadah, dari Sa,id bin AI
MusaSyib, dari Zaid, menyerupai itu, tapi dia menyebutkan, ,,dua 

dari
pihak ibu dan satu dari pihak bapak.,'

Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqizsao dari beberapa jalur, dari
?,aid bin Tsabit, m€nyerupai yang pertama. Semuanya terpufus
(sanadnya).

t741-Perlataan penulis: Ali, Ibnu Mas,ud, Zaid bin
Tsabit dan Ibnu Abbas pemah [berbicara;zasr mengenai
semua pokok faraidh, sementara Abu Bakar, Umar dan
Mu'adz bin Jabal pernah [berbicaralzssz mengenai sebagian
besamya, dan Utsman herbicaraf2aas mengenai. banyak
masalah.

Aku tidak menemukan nukilan ifu dengan sanadnya.

L746-IML0]. Perkataan penulis: pendapat Ibnu Abbas
mengenai suami dan kedua orang fua, bahwa dia (ibu)
mendapat sepertiga secara penuh.

2878 pl dalam naskah aslinya disebutkan: Haritsah, se.dangkan png dicantumkan
di sini dari naskah I dan C.287e Sunn Ad-Danquthni (4/gZ)

N As.Sumn At Kubn (6/296l.
2881 Di dalam naskah aslinSn dicanfumton r'o'ft, sedangkan yang benar dari

naskah r dan r-
M2 Dtdalam naslih aslinya dicantumkan ,i$4,sedangkan Srang dicantumkan

di sini dari naskah; dan g.2ffi Di datam naskah asrinyaiicantumkan: f;g, sedangkan yang dicantumkan di
slni dari nasloh; dan g.
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Al Baihaqizsu 6*i riwayat lknimah: "lbnu Abbas mengutusku

kepada Zaid bin Tsabit unfuk menanlnkan tentang suami dan kedua

orang tua. lalu Zaid berkata, 'Untuk suami setengah bagian, untuk ibu

sepertiga dari yang tersisa, dan unfuk ayah sisa hartanya.' lalu Ibnu

Abbas berkata, 'Unfuk ibu sepertiga p6tuh."'

.:," 144L11. Kemudian dia merir,ragat[m288s dari Ibrahim An-

Nakha'i, dia berkata, "hnu Abbas menyelisihi sexnua ahli faraidh dalam

hal ini."

' ll7ql-l1Fil2t. Perkataan penulis: Ada perbedaan

riwapt dan Zard, bin Tsabit mengenai kasus mugTtarakah
(kolektifl, 37aifut suami, ibu, drn sar.dara lald-lak seibu, dua
saudara laki-lah seagah, dan ibu. Malra unfuk suami
setengah, untuk ibu seperenatrr, unfuk dua saudara lalti-laki
seibu sepertiga, sementara kedua mudara laki-laki seibu dan
seayah menyertai keduanya dalam yang sepertiga ifu,

.keduan3n frdah gugur.

Al Baihaqizss6 dari dua jalur, kemudian berkata, "Yang shahih

dari Tail bin Tsabit adalah kolektif. Sedangkan riwayat lainnya

diriwaptkan sendirian oleh Muhammad bin Salim, sedangkan dia tidak

kuat."

1748-1aa131. Perkataan penulis: Disebutkan juga

himaritDnh, karena Umar pemah menggugurkan mereka.
[-alu mereka berkata, 'Anggaplah bahun afh kami adalah

' w As-Swan Al Kubn,6/228.
' zeas yu1u1 Al Baihaqi di dalam ,As'.fiunan Al Kubm, di tempat yang sama.

z% 4"5**, N Kubn,6/2ffi.
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seekor r."r"aui (himai, tapi bukankah kami ini dari satu
ibu?" Maka Umar pun menyertalon mereka.

. Al Hakim di dalam Al MustadnlP8sT dan AI Baihaqi di dalam
As-sunar?&88 dari hadits Zaid bin Tsabit, dan dishahihkan oleh Al
Hakim. Di dalam sanadnya terdapat Abu umayyah bin ya'ra Ats-
Tsaqafi, dia-dha'if.

Dia juga meriwayatkannyazssg dari hadits Asy-Sya'bi, dari Umar,
Ali dan Zaid [bin Tsabit128eo, "A!Eh tidak menambah mereka kecuali
kedekatan."

Ath-Thahawi menyebutkan, bahwa Umar pemah tidak
menyertakan, sampai dia diuji dengan strafu masalah, dimana saudara
laki-laki dan saudara perempuan seayah dan seibu berkata, "wahai
Amirul Mukminin, anggaplah aph kami adatah seekor keledai, tapi
apakah kami dari satu ibu?"

Penjelasan:

Asal riwayat penyertaan diriwalatkan oleh Ad-Daraquttx1289l
dari jalur wahb bin Munabbih, dari Mas'ud bin Al Hakam Ats-Tsaqafi,
dia berkata, "Dihadapkan kepada Umar perkara seorang wanita yang
meninggal dengan meninggalkan suaminya, ibunya, saudara-saudara
laki-lakinya seibu, saudara-saudara laki-lakinya seayah dan seibu. Lalu
Umar menyertakan saudara-saudara seibu dengan saudara-saudara
seayah dan seibu, maka seomng lelaki berkata, 'sesungguhnya engkau

287 Mustadmk Al Hakim,4/932.
2w As-Sunan Al Kubn (6/ZSG).
288e Mustadrak Al Hakim(4/g}7l.
2890 6ou yang di antara dua tanda kurung siku dari naskah 3. sedangkan di dalam

naskah aslinya dicantumkan: Zaid bin Aslam, sementara di datam naskah H
dicanfumkan Zaid, tanpa penasaban.

289L Sulan Ad-Danquthni, 4/88.
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tidak menyertakan mereka pada tahun anu.' Umar pun berkata, 'Ifu

yang pemah kami putuskan, dan ini (yang sekarang) kami pufuskan."'

ldarlz8sz Diriwayatkan juga oleh Abdurmzzaq.2893 Diriwayatkan
juga oleh Al Baihaqi2894 d36 jalur Ibnu Al Mubarak, dari Ma'mar, tapi

dia menyebutkan: dari Al Hakam bin Mas'ud. Ini dibenarkan oleh An-

Nasa'i.

Al Baihaqi zsss?Bs6juga meriwayatkan riwayat: Bahwa Utsman

saudara-saudara, sernentara AIi tidak menyertakan.

t749-lM14l. Hadits Ibnu Mas'ud: Bahwa dia
membaca: 'Dan jika dia mempunlrai saudara laki-laki atau
saudara perempuan seibu.

Al Baihaqi2897 Q671riwa5nt Sa'd. Ar-Razi berkata, "Aku kira itu
adalah Ibnu Abi Waqqash, karena dia membacanya demikian."

Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Al Mundzir

dari Sa'd. Diceritakan juga oleh Az-Zamakhryari darinya dan dari Ubay

bin Ka'b. SaSn juga tidak melihatrya dari Ibnu Mas'ud.

l750-Perkataan penulis: Sesungguhn5Ta saudara-
saudara laki{aki gugur karena keberadaan kakek, karena
anak laki{aki dari anak laki-laki menempati posisi anak laki-
laki dalam menggugurkan saudara-saudara jlaki-laki dan
peremptran serta lainn3n, maka bapaknya bapak jirga

2892 Puri n*kah g dan g.
2893 714*7,*-u7 4Mirazaq, no. 19005.
2@4 4"=5*o, Al Kubn,6/255.
M As.1wan Al Kubn,6/255-2!fi.
Mlo/uzl.
?497 Asasuran Al Kubn, 6/231.
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menempati posisi bapak. Pandangan ini diriwayatkan dari
Ibnu Abbas.

Aku tidak melihatnya demikian, akan tetapi:

14,4151. Disebutkan di dalam riwayat Al Baihaqizses dari jalur
Abdullahzsee bin Mughafal' seorang lelaki mendatangi Ibnu Abbas lalu
berkata kepadanya, "Bagaimana pendapatmu tentang kakek?" Dia
berkata, "sesungguhnya tidak ada kakek, bapak mana bagimu yang
paling tua?" Lelaki ifu pun diam tidak menjawabnya. Laru aku berkata,
"Adam." Dia berkata, "Apakah engkau belum mendengar firman Allah
Ta'ala, 'Wahai bani Adam."'

l75l-Perkataan penulis: Para sahabat sepakat,
bahwa saudara laki-lald fidak menggurkan kakek. seresai.

Ini perlu ditinjau lebih;auh, karena Ibnu Hazm29o0 *orrnntal.an
banyak pendapat, bahwa saudara-saudara raki-laki didahulukan daripada
kakek, lalu dimana ijma Lnya(kesamaan pendapahrya)?

L7l}-Perkataan penulis: Bahwa para sahabat banyak
membicarakan tentang kakek.

Aku katakan: Disebutkan di dalam kitab Al Bukhari secara
mubllafr9l1: Diriwayatkan berbagai masarah tentang kakek dari umar,

2898 4"-5*u, Al Kubn,6/246.
2899 Demildan di dalam naskah Fnuskipnlra, sementara di dalam sunan Al

&ihaqi Al Kubn dicantumkan: AMurrahman bin Ma'qil, dan itulah yang
benar. Dia png dikenal dengan riwayat ini dari lbnu Abbas, dan orang yang
meriwayatkan darinlp adalah Auullah bin Khalid Al ,Abasi, 

sebagaimana di

- _ sini. Biografinya terdapat di dalam Tahdzib At Kamal,lT/472
2e0o 41114r1iu11u, 9/292 dan setelahnya
2901 51rr1ri6 Al Bukhari, kitab Famidh, bab warisan kakek bersama bapak dan

saudara lakilaki.
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Ali, Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud. Aku telah menjelaskan sanad-

sanadnya di dalam Taghtiq At-Ta liq.zeoz Berkenaan dengan ini Al

Baihaqi menyebutkan banyak 262L2903

11416l. Al Khaththabi meriwayatkan di dalam At Ghadt;zeo4

dengan sanad shahih, dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Aku

tanyakan kepada Ubaidah tentang kakek, maka dia pun berkata, 'Apa

yang akan lakukan dengan kakek? Sungguh aku hafal seratus kisah

mengenainya dari Umar, dimana sebagiannya menyelisihi sebagian

lainnya."'

Kemudian Al l(haththabi sangat mengingkari ini karena tidak

ada kesimpulannya.2eos lHal ini telah didahului oleh Qutaibah did alam

muqaddimah Mukhtataf Al HadikP,eo6l.2e07 lalu apa yang menghalangi

kemungkinan bahwa perkataan Ubaidah: 'seratus kisah,' adalah sebagai

ungkapan mubalaghah(menunjukkan banSnk, bulGn iumlah). N hzzat

telah mengawali perkataan Ubaidah ini sebagaimana yang saya

kenrukakan di dalam Taghtiq At-Taliq.zeoa

'zsoz 7un71i, At-Ta'liq,5/215 dan setelahnya
z9o3 4"^5*-n Al Kubm,6/2M.
Du Gharlb Al Hadibl'aryaAl Khathtahbi,2/106'
2905 61ur1-r": Sebagian ulama sangat mengingkari riwayat ini, dan berkata,

,,Menunrtku ini termasuk tikaman unfuk menohok para salaf dan mengaitkan

berbagai keburukan kepada mereka." Lebih jauh dia mengatakan, "pimana

penlelasan hal yang men$ndikasikan hal ihr? Dalam riwayat mana adanyra

seratus kisah itu? Jangankan seratus, sepuluh saja dari.'itu atau kurang,

dimana itu? Dasar apa yang melahirkan seratus hukum berbeda dalam

masalah-masalah penrarisan kakek? Ini tidak ada dasamya dan tidak porsi

unhrk pemYataannYa."
zooe 74r1r1ig1u1 41 Hadits-
2go7 Apayang di antara dua tanda kunrng siku diriwaptkan di dalam naskah I dan

terdapat di dalam naskah 3.
zsoa 1161 Taghtiq At-Ta'llq, i/ztg, dia menceritakannya dengan mengatakan,

"Diriwayatkan kepada kami dari Al Halizh Abu Bakar, dia berkata, 'Makna

perkataan Umar di sini adalah: bersama kakek ada seorang saudara laki-laki,
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L753-tM77l. Perkataan penulis: Sementara lbnu
Abbas menetapkannya seperti bapak.

Disambungkan oleh Al Baihaqizeo9 darinya dan juga dari yang

lainnya.

L754-ti!t78l. Perkataan penulis: Ali menyerupakan
kakek dengan laut atau sungai besar, dan bapak bagaikan
teluk yang diambil darinSra, sernentara si mayat dan saudara-
saudaranya bagaikan dua anak sungai yang membentang
dari teluk, dimana anak sungai ke anak sungai lebih dekat ke
laut. Tidakkah engkau lihat bila salah satunya tersumbat
maka lnng lainnya mengambil aimya dan tidak kembari ke
laut.

Zaid bin Tsabit menyerupakannya dengan batang pohon dan
akamya, sementara bapak bagaikan salah satu dahannya, dan saudara-
saudara laki-lak bagaikan dua dahan yang darinya bercabang banyak
ranting. salah satu dari kdua dahan ini lebih dekat dengan dahan
lainnya daripada ke akar pohon. Tidakkah engkau lihat bila salah
safunya dipotong maka yang lainnya menyerap apa yang biasa disemp
olah dahan yang dipotong ifu dan tidak kernbali ke batang.

atau dua saudara laki-laki, atau seorang saudara laki-laki dan saudara
perempuan, atau seorang saudara laki-laki dan dua saudara perempuan, atau
tidak saudara laki-laki, atau tiga saudara perempuan, dan sebagainya.' Lebih
jauh dia mengatakan, 'orang yang berpendapat dengan selain itu maka dia
keliru'."
Kemudian Al Hafizh menyanggahnya dengan mengatakan, ,.Tapi

perkataannya:'sebagiannya menyelisihi sebagian lainnya,' menyelisihi
penalsLrilan ini."

2fr9 ,4s.9unan At Kubn(6/261.
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Al Baihaqiz9lO 666 jalur Asy-Sya'bi, dia berkata, "Di antara

pandangan Abu Bakar dan umar adalah menjadikan kakek lebih utama

daripada saudara laki{aki, dan Umar tidak menyukai pembicaraan

mengenainya. [-alu ketika Umar menjabat (sebagai khalifah), dia berkata,

'Perkara ini harus diketahui oleh manusia.' Lalu dia mengirim utusan

kepada Zaid bin Tsabit...0alu dia menyebutkann5n), lalu dia mengirim

utusan kepada Ali...0alu dia menyebutkannya)." sebagaimana yang telah

dikernukakan.

Dia juga menyebutkannya darinya dengan lafazh lain, dan dia

juga meriwayatkannya dari jalur-jalur lainya.

I44tgJ. Diriwayatkan juga oleh Al Hakimze1l 6t.'n* selain

redaksi ini. Dikelurkan juga oleh Ibnu Hazm di dalam At lhkaffPelz dari

jalur Isma'il Al Qadhi, dari Isma'il bin Abu uwais, dari hnu Abi Az-

zinad,, dari ayahnya, dari l$ariiah bin zaid bin Tsabit, dari ayahnya:

Bahwa Umar bin Khaththab meminta pendapat ... lalu dia menyebutkan

kisah penyerupaan Zaid bin Tsabit.

17s5-Perkataanya mengenai masalah yang dikenal

dengan-a/ l<harqa': PendapatZaidz Unfuk ifu sepertiga, dan

sisanya dibagi antara kakek dan saudara perempuan,

menjadi sepertiga-sepertiga. Menurut utsman: untuk

masing-masing29ls mereka sepertiga' Menurut Ali: Untuk

saudara perempuan setengah, untuk ibu seirertiga, dan

unfuk 
'kakek 

seperenam. Menurut Umar: Unfuk saudara

perempuan setengah, unhrk kakek sepertiga, dan unfuk ibu

seperenam.Menurut Ibnu Mas'ud: Untuk saudara perempuan

29to 4"-,5*un Al Kubn,6/247-28.
29tt 1146su4*1, Al Haktm,4/339.
Drz 11r1u- 41 Ahkam, irv 7 /458.
nn p14431.
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setengah, dan sisanya dibagi rata antara kakek dan ibu.
Menurutnya juga seperti pendapat Umar. Menurut Abu
Bakarr Unfuk ibu sepertiga, dan sisanya untuk kakek.

l&20l. Pendapat 7aid, Utsman, Ali dan lbnu Mas,ud
diriwayatkan oleh Al Baihaqizela dari AsySya'bi: Bahwa Al Hajjaj
menanyainya tentang ibu, saudara perempuan dan kakek, maka dia
berkata, "Mengenai masalah ini, lima sahabat Rasulullah $ berbeda

pendapat, yaitu: Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit dan Ibnu
Abbas." AI Hajjaj berkata, "Apa pendapat Utsman mengenai itu?" Aku
jawab, "Dia menjadikannya sepertiga-sepertiga." Dia berkata lagi, .Apa

pendapat Abu Turab mengenai ifu?" Aku jawab, "Dia menjadikannya
enam bagian: unfuk saudara perernpuan tiga bagian, unfuk ibu dua
bagran, dan unfuk kakek safu bagian." Al Hajjaj berkata lagi, "[aru apa
pendapat Ibnu Mas'ud mengenai itu?" Aku jawab, "Dia menjadikannya
enam Oagran), lalu memberi saudara perempuan tiga bagian, kakek dua
bagian dan ibu satu bagian." Al Hajjaj berkata lagi, "[-alu apa pendapat
T*iid bin Tsabit mengenai ifu?" Aku jawab, "Dia menjadikannya
sembilan (bagan); dia memberi ibu tiga bagan, kakek empat bagian,
dan saudara perbmpuan dua bagian ..." al hadits.

l442l\ Pendapat Umar dan mubbaiai hnu Mas,ud untuknya,
dlriwaya&an oleh Al Baihaqi2els dari jarur Ibrahim An-Nakha'i, dia
berkata, "(Jmar dan Abdullah tidak melebihkan apa yang diperoleh
kakek." Diriwayatkan juga dari Umar mengenai masalah ini: untuk
saudara perernpuan setengah, unfuk ibu seperenam, dan untuk kakek
sisanya. Demikian yang diriwayatkan oteh Ibnu Hazm dari jalur Ibrahim,
dari Umar.

2et4 4" S*rn Al Kubn,6/252.
2915 4" Surun Al Kubm(di tempat grang sama).
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144221. Adapun riwayat dari Abu Bakar, N Bazzar berkata,

,,Telah menceritakan kepada kami Rauh bin Al Faraj Al Mishri, dan

dikatakan bahwa di Mesir tidak ada orang yang lebih tsiqah darinya,

Amr bin Khalid menceritakan kepada kami, Isa lbnu [Yunusl2srO

mengabarkan kepada kami, Abbad bin Musa menceritakan kepada

kami, dari Asy-sya'bi, dia berkata, Al Hajiaj datang bersamaku..."' lalu

dia menceritakan kisahnYa.

Diriwayatkan juga oleh Abu Al Faraj Al Mu',afi di dalam At Jatis

v,n Al Anissecara lengkaP.

1756-Perkataan penulis: Al Akdariy@h adalah:

suami, ibu, kakek saudara perempuan seibu sebapak atau

sebapak saia: Unfuk suami setengah, untuk ibu sepertiga'

unfuk kakek seperenam, dan unfuk satdara perempuan

ditetapkan setengah. Masalahnya meningkat dari enam

menjadi sembilan, kemudian bagtan sudara perempuan

digabung dengan bagian kakek, lalu diiadikan sepertiga-

sepe*iga [di antara keduanyalzslT, lalu di-tashhih (diluruskan)

dari dua puluh tuiuh-

Ar-Rafi,i berkata, "[Qabishah]29l8 rn"ngingkari keputusan Zaid

dalam kasus ini dengan kepufusan yang masyhur darinya'"

Aku katakan: Al Baihaqizele memberinya judul. dengan itu dan

mengemukakan pendapat-pendapat para sahabat mengiznai kasus ini-

2916 p1 dalam naskah aslinya dicantumkan: Yusuf, sedingkan yang dicantumkan di

sini dari naskah ; dan g.
2917 gidalam naskah aslinya dicanhrmkan "Di antara mereka," sedangkan yang

dicanh.rmkan di sini dari naskah p dan g.
2918 66u kekeliruan di dalam naskah aslinya lrang mencantumkannya dengan

lafazh: Klsah, sedangkan pencantuman di slni dari naskah p dan g.
2ete 4"r5rm Al Kubn l6/25L1.
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lWz3l.lbnu Abdil Barr meriwayatkan riwayat dari jalur Baqi bin
Makhlad: Abu Bakar bin Abu syaibah menceritakan kepada kami, waki,
menceritakan kepada kami dari sufuan. Aku katakan kepada AIA'masy,
"Mengapa disebut al akdari5y;ati?" Dia menjawab, "Dikemukakan oteh
Abdul Malik kepada seoftmg lelaki grang bemama Al Akdar, dia
mernperhatikan faraidh, lalu keliuru dalam menetapkannya." waki,
berkata, "Kami juga mend€ngar [sebelum129zo ifu pendapat Zaid bin
Tsabit lnng mengotorinya. "

l757-Perkataan penulis: Mereka menafsirkan ar
kalalah, bahwa ifu adalah selain anak dan orang fua.

Aku katalon: Mengenai ini terdapat hadits mar{u,:

Iu25| Diriwayatkan oleh Al 11uLi*2e21 dari jalur 'Ammar bin
Ruzaiq, dari Abu Ishaq, dari Abu Salamah, dari Abu Humirah.

Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu 'Ashim dari jalur lainnya, dari
Abu Ishaq, dari Al Bara'.

IM25l. Al Baihaqi2e22 meriwaa+kan dari jalur AsySya,bi: Abu
Bakar ditanya tentang al kalatah, maka dia berkata, ,,Aku 

akan
mengatakan pendapatku mengenai ini, jika itu benar maka dari Allah,
tapi jika salah maka ifu dariku. Menurutku: yang selian anak dan orang
fua." Ketika umar menjabat sebagai khalifah, dia juga sependapat
dengannya.

Para perawinya tsiqah, hanya saja sanadnya terpufus.

2920 pi dalam naskah aslinya dicanfumkan: setelah, sedangkan pencanfuman ini
dari naskah p dan g.

2e2r Mustadmk At Haktm (4/3561.
2e22 4t-S*rn N Kubn (6/2291.
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t4426i. Diriwayatkan juga oleh hnu Abu Hatim di dalam Tafsir-

nya dan Al Hakim2923,z924 dengan sanad shahih dari Ibnu Abbas, dari

Umar, perkataannya

1758-tM27l. Hadits Ali: Bahwa dia mengatakan

tentang orang yang stafusnln terbagi (antara merdeka dan

budak), 'Terhalangi sekadar dengan stafus budak padanya-'

Demikian yang disebutkannya dari Ali, sedangkan yang

terpelihara darinya menyelisihi itu:

lA28l. Al Baihaqizezs meriwayatkan darinya, bahwa dia

berkata, "Para budak dan budak mukatab kedudukannya sama dengan

yang telah mati."

]-71rlg-I4/i2gl. Perkataan penulis: Pendapat Zaid

mengenai kakek dan saudara-saudara laki-laki, dimana

sepertiga dari sisa setelah fardh adalah kebaikan baginya

dalam pembagian.

Al Baihaqi2e26 dv11 jalur Ibrahim An-Nakha'i,

Tsabit.

1760-Perkataan penulis: Para sah.a.bat sepakat

tentang 'aul pada masei Umar, yaifu ketika seorang wanita
meninggal pada masnya dengan meninggalkan suami dan

dua saudaftr perempuan. Dan ini merupakan masalah 'aul

2e23 10/4441
2e2a 14*1r4rb Al Hakrm,4/336.
2e% As-Sumn N Kubn (6/2231.
n% As^1umn Al Kubn (6/250I

dari Zaid bin



Tatkhishut Habir

pertama dalam Islam, rnaka Umar pun mengumpulkan para
sahabat, lalu berkata, 'Allah telah menetapkan unfuk suami
setengah dan untuk kedua saudara perempuan dua pertiga.
Jika dimulai dengan (penyerahan kepada) suami, maka tidak
akan tersisa hak bagi kedua saudara perempuan ifu (yang
sesuai dengan ketetapan). Dan bila dimulai dengan
(penyerahan kepada) kedua saudara perempuan, maka tidak
akan tersisa unfuk suami (frang sesuai dengan ketetapan).
Karena itu, birilah pandangan kepadaku." L^alu Al Abbas
mengisyaratkan 'aul kepad.rnya, dia berkata, 'Bagaimana
menunrtmu bila seorang lelaki meninggal dengan
meninggalkan enam dirham, sementara ada seseorang yang
memiliki piutang padanSTa tiga (baSran), dan yang lainnya
empat (bagian), bukankah harta lnng ditinggalkannya itu
dijadikan fuiuh bagian?" [-alu para sahabat pun mengambil
pendapatn3Ta. Kemudian lbnu Abbas mengemukana
pendapat yang menyelisihi ifu, namun hanya sedikit orang
yang mengambil pendapatnya.

Dernikian dia mengemukakan, dan ifu masyhur di daram kitab-
kitab fikih. sedangkan yang terdapat di dalam kitab-kitab hadits berbeda
dengan itu:

t4430]. Al Baihaqi meriwayatkannyaze27 dari jalur Muhammad
bin Ishaq: Az-hhrt menceritakan kepadaku dari ubaidullah bin Abdullah
bin Utbah, ldia berkatalze28. Aku dan Zufar bin Aus bin' Al Hadatsan
masuk ke tempat Ibnu Abbas, setelah penglihatannya kabur (buta), lalu
kami membicarakan faraidh wairisan, lalu dia berkata, "Bagaimana
kalian melihat orang yang menghifung penempatan jumlah pasir

2927 4".9*rn Al Kubm, (6/259).
2928 guri naskah ; dan g.
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pembangun, dengan menetapkan pada harta2929 sebanyak setengah,
setengah dan sepertiga. Bila telah diriwayatkan (diposisikan) setengah

dan setengah, lalu mana posisi yang sepertiga? Umar berkata,
'Memangnya kenapa?' Dia berkata, 'Ifu tidak akan akumt, sebagiannya

menumpuk sebagian lainnya.' Umar berkata kepada mereka, 'Demi

AIIah, aku tidak tahu apa yang harus ku perbuat terhadap kalian. Demi
Allah, aku tidak tahu siapa di antara kalian yang harus aku dahulukan,

dan siapa di antara kalian yang harus aku belakangkan.' Dia berkata,
'Dalam hal ini aku tidak menemukan sesuatu yang lebih 96it12930 6ur1

pada aku membagikannya kepada kalian dengan porsi-porsinya."'
Kemudian Ibnu Abbas berkata, "Demi Allah, jika didahurukan siapa
yang didahulukan Allah dan dibelakangkan siapa yang dibelakangkan

Allah, maka akan ada bul pada warisan." Kemudian dia menyebutkan
penafsiran tentang mendahulukan dan membelakangkan. Lalu Zufar
berkata kepadanya, "Apa yang menghalangimu unfuk mernberi saran itu
kepada Umar?" Dia menjawab, "Aku telah memberikannya, demi
Allah."

Perhatian:

Perkataan Ibnu Al Hajib: Kesendirian Ibnu Abbas dalam
mengingkari 'aul maksudnya adalah di kalangan sahabat, karena jika

tidak begitu, maka dia telah diikuti oleh Muhammad.bin AIi bin Abu

2929 p6"6rr1kan di dalam As-sunan Al Kubra karya Al Baihaqi: tidak dapat
dihifung pada harta. Sedangkan yang dicantuman di sini dari semua naskah

Sanuskrip, dan pada sebagiannya ada tanda kebenaran nukilan.
2e30 piganrnfukan di dalam naskah r dan a. ?l0ebih baik). sedangkan di

dalam naskah aslinya sesuai dengan apa yang terdapat di dalam As-sunan Al
Kubm.

2e3t Mustartnk Al Hahm (4/A4O).
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Thalib yang dikenal dengan hnu Al Hanafgyah, Atha. bin Abu Rabah,
dan juga merupakan pendapat Daud dan para pengikutnya.

L76l-1i44g1J. Perkataan penulis: A/ Mimbaiygh. Ali
ditanSn mengenai hal ini, yang mana saat itu dia sedang di
atas mimbar, yaifu: isteri, kedua ibu-bapak, dan dua anak
perempuan- Maka Ali menjawab deng.an segera, *yang
delapan (bagianlnya menjadi sembilan."

Diriwayatkan oleh Abu Ubaid dan AI Baihaqi2g3z, namun dalam
riwayat mereka tidak disebutkan bahwa itu di atas mimbar.

Ath-Thahawi menyebutkannya dari riwayat Ar Harits, dari Ari,
lalu dia menyebutkan mimbar di dalamnya.

1762-t44szr. perkataan penuris: Dari Ibnu Abbas,
"Barangsiapa l,.ng ingin silakan meninggalkannya, bahwa
pembagian warisan tidak ada ,aul-nya."

Ibnu Ash-Shalah berkata, "yang kami riwayatkan di daram Ar
Baihaqi: Barangsiapa yang ingin sirakan meninggalkannya: Bahwa orang
yang menhifung jumlah pasir pembangun, maka tidak akan menetapkan
setengah, setengah dan sepertiga." Dia berkata, ,,Disebutkan 

oleh Al
Furani, AI Imam dan Ar Ghazari di daram Ar Basith, dengan lafazh:
setengah dan dua pertiga." Ibnu Ar-Rif'ah berkata, ,,Demikianrah

peristiwa yang terjadi di masa umar, dan itu dimuat di daram At
Hawi.2e33 Tapi Al eadhi Abu Ath-Thagryib menyebutkan kedua rafazh
ifu, kemungkinannya peristiwanya berbirang (rebih dari sekari kejadian).

2e32 4"-g** At Kubn (6/25gl.
2933 9i dalam anotasi naskah aslinya dicantumkan sebagai berikut: yang terdapat

di dalam Al Hawi Atha' bin Abu Rabah meriwayatkan, dia berkata, "Aku
mendengar lbnu Abbas berkata, 'Tahukah karian orung lrng 

-*.nrrt""n
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jumlah pasir pembangun pada suatu harta yang dibagikan setengah,
setengah, dan sepertiga. Yang kedua setengah itu telah m€nghabiskan harta,
lalu mana letak yang sepertiga?' Atha' berkata, 'Lalu aku katakan kepada
Ibnu Abbas, 'Sesungguhnya ini tidak engkau perlukan, dan itu memang tidak
diperlukan. Jika engkau meninggal atau aku meninggal, maka harta warisan
kita dibagikan sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang dari banyak
kalangan lnng selainmu.' Maka dia berkata, 'Jika mau, mari kita panggrl

anak-anak kami dan anak-anak mereka, serta kaum wanita kami dan kaum
wanita mereka, kemudian lrrtab mubhalah,ldu kita tetapkan bahwa laknat
Allah atas orang-orang yang dusta. Allah tidak menjadikan pada harta,
setergah, setengah dan sepertiga.' "
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bUtt -,K.,,/'-

KTTAB WASI,AT

*\t,)* ultLl ,i;a sl ,*y.[ttrr] -\v1r
d e\?:'&,V \rsli /, :tlr'* J1(.; ,-*.*.st iF P,

.#t A'irr'i'l.; rlYS,
L763-144331. Hadits Abd Qatadah: Bahwa Nabi &

datang ke Madinah, lalu beliau menanyakan Al Bara' bin

'[M.'-r;,2934 httl dikatakan, 'Dia telah meninggal, dan

mewasiatkan sepertiga hartanya unfukmu.' Maka beliau pun

menerifnanya kemudian mengembalikannya kepada para

ahli warisnya.

Al Hakim2e3s 6u,., Al Baihaqi2e36 6u6pya. Di dalam sanadnya

terdapat' Nu'aim bin Hammad. Diriwayatkan jytsa oleh Ath-

ThabarainizgsT 4i dalam biographi Al Bara' bin Ma'rur, dari jalur Abu

Qatadah, dari Al Bara' bin Ma'rur, dengan ini'..

2934 pi'6u1unr naskah aslinya dicantumkan: Amir, sedangkan yang dicanfumkan ini

dari naskah p dan r-
?935 Mustadnik Al Hakim, 1/353 -
2e36 4t-5*u, Al Kubm, 6/27 6.
2e37 Al Mu'lam Al l{ablr 2/28'29-
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L764-t4/l34l. Hadits Sa'd bin Abu Waqqash: 'Nabi g
mendatangiku untuk menjengukku karena sakit yang aku
derita. Lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya
aku telah mengalami sakit sebagaimana yang engkau lihat
...'" al hadits.

Pengarang mengulang (penyebutan)nya. Ini hadits Muttafaq
alailh.2e38

?1 'rg;l Ciwf hr lt |,>y.[ttro] -\vlo
.A rGi;e€yr

L765-l4r';35l. Hadits,'sesungguliya Atlah memberi
kalian sepertiga harta l<alian di akhir umtr kalian sebagai
tanbahan pada atnalan-amalan l<alian.. -"

Pengarang mengulang (penyebutan)nya. Ad-Daraquthniz939 dan
Al Baihaqi dari hadits Abu Umamah, [dari Mu'adzl2e4o, dengan lafazh:
"$aunggwhrya Allah berchadaqah kepada kalian dazgan setengah harta
kalian ketil<a lalian uhfat, sebagai tambahan bag kalian untuk kebaikan-
kebail<an kalian. Agar Allah menjadikan bagi t<alian penyuci pada harta-
harta kalian" Di dalam sanadnya terdapat Isma'il bin 'Ayyasy dan
gurunya, Utbah bin Humaid, keduanya dha'if,

144361. Diriwayatkan juga oleh 61.,-u62e41 dari hadits Abu
Darda, lafazhnya: "saungguhn5n Allah betshadaqah kepada kalian
dengan sepertiga harh kalian ketika onkASa kalian.,,

ngg Shahih at Bukhatt, no. S3S4 dan Shahih Musltm, no.1624.
2e3e 5q.n 4d-Danquthni, 4/lSO.
2*lo g6ri naskah p dan g.
2e4L 74*nu4 at irnn inn ad (6/W44ll.
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t44g7l. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majahzs42, NBazzar dan Al

Baihaqi2943 dari hadits Abu Hurairah, dengan lafazh, "Saungguhn5n

Attah bershadaqah kepada katian ketil<a wafahya kalian dengan

sepertiga harta kalian sebagai tambahan bagi kalian.pada amal-amal

kalian." SanadnYa dha'if.

,,. Mengenal hal ini ada riwayat lain:

l438l. Dari Abu Bakar Ash-shiddiq yang diriwayatkan oleh Al

uqaili di dalam Tbnkh Adh-Dhu'afa'2e$ lalljalur Hafsh bin umar bin

Maimun, dia matruk(riwayatnya ditinggalkan)'

l44gg). Dari Khalid bin Abdullah As-sulami, dia diperselisihkan

tentang stafus sabahatnya. Anaknya, Al Harits, meriwayatkan darinya,

sedangkan dia tidak dikenal'

L766-l4M0l. Hadits Ibnu Umar: "Tidak *panfasnSn

seseorang yang memiliw harta yang hendak dia wasiatkan"

dglam lafazh lainnla: 'memiliki sesuatu yang hendak dia

wasiatkan (hinlga) berlalu dua malam" dalam riwayat

lainnya: "tiga malam, kecuali wasiabtya telah ditertulis di

sisinYa.!

Muttafaq u1ui1.,2945, dan riwayat Muslim sebagaimana yang

dikatakan itu.

2942 SuTan lbni Majah, no.2709.
D4s 495*u, Al Kubm(6/2691.
2s44 Adlr-Dhu'afa'l<aryaAl Uqaili, 7/275. Al Uqaili mengatakan tentang hadits

tlafsh dan hadits-iradits lainnya,"lni semua bathil, tidak di'mutafu'ah' Hafsh

bin Umar ini menceritakan banyak kebathilan dari Syu'bah, Mis'ar, Malik bin

Mashtul dan banyak imam lainnya."
?945 Shahih Al Bukhari, no.2738 dan Shahih Mttslim, no' 1627 '
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L767-l4MLl. Hadits: " Adalah wajib setiap muslim
unfuk mandi sekali dalam sepekan.'

Muttafaq alai?g$ dari hadits Abu Hurairah dengan lafazh: ., Hak
Allah atas setiap muslim adalah mandi sehari (yakni sekali) dalam
(rentang) fujuh hari, dimana dia membasuh kepala dan tubuhn5n,' An-
11uru'i2947 menambahkan: " Yaifu hari Junbt"

1768-144421. Hadits: "shadaqah yang paling utama
adalah engkau bershadaqah dalam keadaan sehat dan sedikit
harta, menghanplan kel<ayaan dan mengkhawatirkan
kemiskinan. Dan janganlah englau menunda-nunda, hingga
ketil<a nyawa telah sampai di kerongkongan engkau berkata,
'Unfuk si fulan sekian...'" at hadits.

Muttafaq alail?e$ dari hadits Abu Hurairah.

L769-I4M3|. Hadits: 'Pada setiap hati yang basah
tetdapat pahala.'

Muttafaq alail?949 dalam kisah seseorang yang memberi minum
anjing yang kehausan, tapi dengan lafazh: *l @asahlsebagai pengganti

laftazfu csl1z.

I44M| Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani di dalam N
I<abiPgsl dari hadits suraqah bin Ju'syam, dengan lafazh: " pada setiap

zg$ Shahih Al Bukhart, no. B97 dan Shahih Muslim,no. g49.
2947 Su?an An-Naa'|, no. 1378.
2e48 ShatTiti At Buklnri, no. 1419 dan Shahih Mts.lim, no. 1032.
2949 shatiih Al Bultharr, no. 2s63 dan shahih Muslim, no. 2244, dari Abu

Humirah RA.
2e50 411r'4u7r. Al Kabin no. 6587,66W,602.
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hati yang bawah yang engkau beri air minum terdapat pahala." Dalam

riwayatnya yang lain disebutkan: "Di setrbp sesuafu lWng 6qri1i17p9sr

hati yang basah terdapat pahala."

Asalnya dari hadits Suraqah yang diriwayatkan Ahmad2952, Ibnu

Hibbanzes3 dan Ibnu Majaft.29sc

I44/i5l. Diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la Al Maushili2ess .1uti

haciits Al Qasim bin Mukhawwalzgs6 As-Sulami, dari [ayahnyalz95t'

"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, ada unta-unta tersesat yang

mendatangi kami, apakah kami mendapat pahala bila memberinya

minum?' Beliau menjawab, 'Ya. Pada setiap hati yng basah terdapat

pahala."' Dishahihkan oleh 16,',u 11i66*.2958

t4A6l. Diriwayatkan juga oleh Ahmadze59 Q6n hadits Amr bin

syu,aib, dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa seorang lelaki berkata ...

lalu dia menyebutkannya. Dishahihkan oleh lbnu As-Sakan.

,L*.It t tv]-t vrr

2951 pi dqlam naskah aslinya dicanfumkan dengan lafazh: g), sedangkan yang

dicantumkan di sini dari naskah H dan Al Mu'iam Al Kabln
2952 74*n 4 Al Imarn Ahmad,4/775.
2953 Shatvili lbni Hibbn, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 542.
2954 Sunun lbni MaJah, no. 3686.
2e55 74*r"4 Abi ya,la, no. 1568 din di dalam.4/ Mulam Sl'Kabir karya Ath-

Thabarani, 20 /322/no. 7 63.
2956 pi dalam naskah aslinya dicantumkan: Al Qasim bin Malik bin Mukhawwal,

ada tambahan: Malik, tapi ini dicoret dari naskah 1' dan juga tidak terdapat di

.dalu- naskah 3, dan inilah yang benar. Yaitu Al Qasim bin Mukhawwal bin

Vazid Al Bahzi- Biografin5n terdapat di dalam AbTariph 'Al Kabir 7 /165; Al
Jarh wa At Ta'dil,7 /162 dan Ats-Tsiqaf karya lbnu Hibban , 5/306'

2957 9v1i naskah g dan g.
2958 Shalih lbni Hibban, pembahasan tentang perbuatan baik, no. 5882'
zese 74**4 Al Imam Ahmad (2/2221.

.v3fp.";
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L729-t4471. Hadits2e60- 4 Tidak ada wasiat bagi yang
membunuh."

' 
Ad-Daraqrg-i2s61 dan Al Baihaqi2962 dari hadits Ali. Sanadnya

sangat dha'if. Demikian yang [dikatakan12e63 o1"5 Abdul Haq2e64 6un

Ibnu AlJauzi.

Adapun perkataan Imam Al Haramain, bahwa hadits ini tidak

bqmda pada tingkat keshahihan yang tinggi, adalah suatu hal yang

mengherankan, karena tidak ada porsi untuk asal keshahihan di sini,

sebab rotasinya pada Mubasysyir bin Ubaid yang mereka tuduh

[memalsuka nl2e,65 hadits.

.P/).v:'tt+"v. [t t t,r]- t vv .

1770-144481. Hadits: "Tidak ada wasiat bagi yang
mewartsi." Dia mengulangnya dengan tambahan:
" Sesungguhnga Allah telah memberikan kepada setiap Wng
berhak halmya."

Alrnad2e65, Abu p,uud2e67, At_Tirmidzize6s 6*, hnu Ma16[296e

dari hadits Abu Umamah, dengan lafazh png lengkap, dan ifu sanadnya

hasan.

2e6o 10/4461.
2e67 Swan Ad-Danquthnt, 4/236-23Z .

2962 Le-9unan Al Kubn,6/281.
2963 pi dalam naskah aslinp dicantumkant jJ $erkata), sedangkan png

dicantumkan di sini dari naskah g dan g.
2e@ Al Ahliam. Al Wustha, S/\ZZ.
2965 Di dalam naskah aslinya di cantumkan: dalam pematsuan, sedangkan yang

dicantumkan di sini dari naskah I dan 6.
2966 Musnad Al Imam Alanad, 5/262.
2967 5u2an Abu Daud, no. 3565.
2968 Sunan At-Tiddd, no.2120.
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t44[8|.Dernikianjugayang.diriwayatkanolehAhmad29To,6l-
1i^i6"i2e7t An-Nasa'ize7z ldan Ibnu Majah2e731297a 6uti hadits Amr

bin Kharijah.

|441lgl. Diriwayatkan juga oleh lbnu Majafiz9zs dari hadits Sa,id

bin Abu Sajid, dari Anas.

' t44501. Diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi2eT6 dari jalur fuy-

Syaft:i, dari Ibnu Uyainah, dari Sulaiman Al Ahwal' dari Muiahid: Bahwa

Rasulullah $ bersabd a, " Tidak ada wasiat bagi yang mewarisi"'

Asy-Syafi'iberkata,"sebagianorangsyammeriwayatkanhadits

yangtidaktermasukapayangditetapkanolehparaahlihadits,karena

sebagian perawinya tidak diketahui. Maka kami bersandar kepada yang

terpufus (sanadnya) dipadu dengan hadits tentang peperangan serta

ijma' ulama dalam mengamalkannya"'

Tampaknya dia mengisyaratkan kepada hadits Abu Umamah

yang lalu.

I445ll.DiriwayatkanjugaolehAd-Daraquthni?9TTf,v,ihadits
Jabir, dan dia membenarkan mursalnyadari jalur ini.

l1y'ilz,4pll3l.Dandarihaditsp{i29?E,sanadnyadha'if,Sqta
dari jalurlbnu 666u.2979 dengan sanad hasan'

2s69 SwaIT lbni Majah,no'2713'
DTo 5*un Al Imam Ahmad,4/186-187 -

2971 SrrurAtTirmidzi,no'2121' :"
2972 5*6, 4,r-Nasa'i, no. 3641-3643'
2973 Srrun lbni Maiah, no.2712.
297a gidalam naskah aslinya disebutkan: dan Diriwayatkan juga, sedangkan yang

dicantumkan di sini dari naskah I dan 6'
297s Survan tbni Maj,ah, no.2774.
zs? 6 As-Su1an Al Kubn (6/2641.
2977 SwTan Ad-Daraquthni,4/97 '
2978 S*un Ad'Danquthni, di tempat yang sama'

2e7e 191/.
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Mengenai halini ada riwayat lain:

14454} Dari Ma'qil bin Yasar dalam riwayat lbnu Adi.2e80

t44551. Dan dari hadits Kharijah bin Amr yang diriwayatkan oleh
Ath-Thabarani di dalam Al l<abiPegr. Kemungkinan Amr bin Kharijah

terbalik.

"lt *1). *)r')r; O,o# i.r qr--. [t t o r]- I vv r

.'-ti)tit-- ol

L77l-tA56l. Hadits Ibnu Abbds: * Tidak boleh wasiat
untuk ahli waris kecuali dikehendaki oleh ahli waris lainnya."

Diriwaytakan juga: "kauali ldibolehkadzgaz oblz ahli vnris
laban5a."

Ad-Daraquthnlze83 6u,.i hadits Ibnu Abbas dengan lafazh ynng
pertama.

Abu Daud di dalam At MansiPgsa dari riwagrat mursat Atta. N
Khurasani, dengan raedaksi ini.

Disambungkan oleh Yunus bin Rasyid, dia berkata, "Da-ri Atha.,
dari Ilgimah, dari Ibnu Abbas." Diriwayatkan juga oleh Ad-
Daraquthni.298s Adurun yang dikenal adalah yang mursal.

2e8o 41 6"rri1karyra hnu Adi (S/2lO)-
zeBt 4174r'tr - At l{abk no. 414.
?982 gl dalam naskah aslinya dtcanfumkan dengan lahzh: iii*i, sedangkan yang

benar dari naskah; dan g.
2e83 Suwl Ad-Damqutha, 4/91 .

D4 MansilAbu Daud, no. 349.
298s Sr,* 4d-Danquthni, 4/98.
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t44571. Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraqutlv,i2e86 dari hadits

Amr [bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya' Anadnya lemah'

,d/}581. 
Diriwayatkan juga oleh Ad-Daraquthni2esT dari hadits

Amrlzgaa bin Kharijah, dengan lafazh yang kedua, [dan itu terdapat di

dalam riwayat Al Baihaqi2esel.zeeo

1772-t1Fl1gl. Hadits Imran bin Hushain: Bahwa

seorang lelaki memedekakan enam budak, sementara dia

tidak memiliki harta selain para budak itu. Maka Rasulullah

memanggil mereka, lalu membagi tiga mereka, kemudian

mengundi mereka. Lalu memerdekakan dua dan

menetapkan budak emPat lainn3n.

Muslim2991, An-Nasa'i2992 dan Abu Daud2993 dengan

tambahan: Bahwa lelaki itu dari golongan Anshar, dan bahwa beliau

bersabda, "sandain5a aku manSaksil<anng sebelum dia dikubur, maka

tidak akan dikubur di pekuburan l<aum muslimin."

, 
' 

Muslim menyamarkan perkataan ini, karena dia

menyebutkannyra dengan lafazh: "Lalu beliau mengatakan kepadanya

perkataan yang keras."

29t16 5*-n Ad'Damquthni, di tempat yang sama. :"
2987 Sunan Ad-Daraquthni, 4/152-153.
2988 6* yang di antam dua tanda kurung siku rontok dari naskah aslnya, dan itu

terdapat di dalam naskah g dan 6.
2e8e k-sunan Al Kubm (6/2641.
2990,110u png di antara dua tanda kurung siku rontok dari naskah aslinya, dan itu

terdapat di dalam naskah P dan g.
.zBt 51ru1;iliMusllm, no. 1668-
. 29D2 Swnn An'Nasa't, no. 1958,

2993 5un*4bu Daud, no. 3958, 3959,3961'
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' Hadits: (Zakat) pada empat puluh ekor kambing
adalah seekor kambing.

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang zakat.

t7Z3-t4/l6}l. Hadits,'Barangsiapa memetdekakan
wonang budak *caft, utulr, mala Allah membebaskannya
dari neral<a dengan *tiap anggota fubuhnga-"

Muttakq alaiPee4 dari hadits Abu Hurairah. Di dalam riwayat

mereka yang lain: "Elanngsiap mernetdekakan seomng budak

mumlmtin."

Mengenai hatini ada riwagnt lain:

lM6Ll. Dari Abu Urnamah, dishahihlon oleh At-Tirmido.zee,

144621. [Dan]M dari Ka'b bin Murrah, diriwayntkan oleh

Almad2997 dan para penyusun kitab-kitab 5*rr.2998

,* ,b rb:, *v bt, $r'^fr,L;,1- .Ittrr]-rvvt

t,4.*6,f;*:::.f; j#
budak lrang paling utama. Beliau pun bersabda , 'Yang
paling baqpk ftnsgil harganya, dan pling berharga bagi
pemililmym."

2e% Shatnli At Bul<hari, no. 6715 dan Slnhih Mrcfrm, no. 1509.
299s SuErT At-Tirmidd, no. 1il7 .
2996 Pu6 naskah p dan g.
2997 Musmd Al Imam Alzrnad,4/235.
2998 Sman Abu Dau{ no.3967; Sumn An-Nasa!, no. 4883 dan Sunan tbni

Iufialah, no.2522.
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Muttafaq alaihzsss dari hadits Abu Dzar, dengan lafazh, tiXif
lpating mahattsebagai pengganti lafazh: A;kl @uting banwllt

144641. Hadits ini juga terdapat di dalam Al Muwaththa' dari

hadits Aisyah, dangan lafazh pengarang.

a:-{o, rlrt:> oytll ,t:r;t 
t* ,L*.[r t r oJ-,r vvo

.r,t,ti;;,ri;r,crii rL?: dis;3 dis;S dis;r

1775.1M651. Hadits: " Hak tetangga empat puluh

rumah, sekian, sekian, seWan dan sekian' Seraya beliau
mengislnratkan ke arah depan, belakang, kanan dan kiri.3000

Abu Daud di dalam Al MarasiFool d€ngan snad yang para

perawinya btqah hirggu Az-Zrhri, dengan lafazh: "Empt puluh runal,

adalah tebngga." Al Auza'i berkata, "[alu aku katakan kepada Ibnu

Syihab, 'Bagaimana?' Dia berkata, 'Empat puluh dari sebelah kanannya

...'" allpd15.3002

t4/t66l. Al Baihaqi3oo3 $ol61u, "Diriwalntkan juga dari hadits

Aisyah, bahwa dia berkata, 'Wahai Rasulullah, apa batas tetangga?'

Beliau bersaMa, 'Empt puluh ntmah.'"

144671. Dalam riwayat lainya darinya: 'tJibdl meunsktl,ran

tentang tebngga hinggp emryt puluh rumah; sepuluh dari

sebelah sini ..." al hadits.

2999 Shafuli Al Buklmri, no. 2518 dan Shahih Muslim, no. 84.
3w $/qqn.
3cfrr 114n 

"i1Abu 
Daud, no. 350.

' 3002 hnu HaJar berkata, "Yakni slsan5n: dan dari arah kirinya, belakangnyn dan

hadapannya." Dari anotasi naskah aslinp.
3oo3 4"^gu*n N Kubn 16/2Z 6).
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Al Baihaqi berkata, "Keduanya dha1f, sedangkan yang dikenal
adalah yang murcal, yang diriwayatkan oleh Abu Daud." Selesai.

144681. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban di dalam Adh-
Dhubfa'3004 [sana seperti yang disebutkan oleh Ar-Rafi'i13oos, O '

hadits Abu Hurairah. Di dalam sanadnya terdapat Abdussalam bin Abu
Al Janub, sedangkan da mabuk(riwayatrya ditinggalkan).

144691. Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani3006 6uri hadits
Ka'b bin Malik, menyerupai redaksi Abu Daud. .Sanadnya perlu
dicermati lebih jauft.sooT

,t"ro'6rl ,;l jL ry u :Ly [ttv.] -\vv1
tl

,l -. t z.w'6
1776-H/701. Hadits: " Elarangsiapa yang menghafal

empat puluh hadits atas umatku, malra dia ditutis sebagai
orzrng yang faqih."

som ltikb At Majruhin (z/tsoL
3005 Apa yang di antara dua tanda kurung siku, pada naskah aslinya dicanfumkan

di akhir alinea, kemudian penyalinnnSn mencoretnya, dan seperti itu juga
yang dilakukan oleh penyalin naskah p, hanva saja dia menyebutkar,nyu di
bagian lain sebagai penyerta. Dan ini dicantumkan di dalam naskah c pada
tempatnya.

3005 4174u'iu- Al lkbk L9/23/no. l4B.
3007 sanadnya palsu. Di dalam sanadnya disebutkan: yusuf bin As-safar Ad-

Dmasgqi, juru tulis Al Auza'i. Ibnu Hibban mengatakan di dalam Al Majruhin,
3/L33, "Ma'n meriwayatkan dari Al Auza'i apa yang bukan dari hadtts-
haditsnya, yaifu berupa riwayrat-riwayat munkar yang tidak diragukan oleh
para ahli hadits bahwa itu adalah palsu. Tidak boreh berhujjah dengannp
dalam kondisi apa pun.' Didustakan oleh Ad-Daraquthni, dan Al gaihaqi
berkata, "Dia termasuk orang-orang yang memalsu hadits.,' silakan lihat At
I(amill<arya lbnu Adi, 7/162 dan Limn Al Mtzan, g/922
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Al Hasan bin Sufyan di dalam Musnadnya dan di dalam

Arba'in-nya dari hadits Ibnu Abbas. Diriwayatkan juga dari riwayat

tiga belas sahabat, diriwayatkan oleh Ibnu Al Jauzi di dalam Al llal Al
Mutanahiyah,3OO8 6un dia menjelaskan kelemahan semuanya. Ibnu Al

Mundzir mengulasnya secara khusus di dalam juz tersendiri. Aku telah

meringkas ulasannya pada majlis ke enam belas dari Al Imla',
kemudian saya mengumpulkan jalur-jalurnya dalam satu juz, namun

tidak satu jalur pun yang selamat dari cacat yang parah.

,L-y.It tvt]-t vvv

Jiw i;t ;,* ,;.G'rL
1777-1447t1. Hadits: Bahwa beliau * bersabda,

" 9a'd adalah pamanku, maka hendaHah seseorang
mem perli hatkan pamannya kepadaku-"

. At-Tir*16ri300e dan Al 11uLi-3010 dari hadits Jabir, dia

berkata, "Sa'd datang, yakni bin Abu Waqqash ..." lalu dia

menyebutkannya.

Perhatian:

Status kepamanan Sa'd bagi Nabi $ adalah dari sisi ibunya,

Aminah; karena Aminah dari keturunan Bani Zuhrah. Hal seperti

300t, Al $lal Al Mutanahiyah, 7 /LL9-L29.
3049 Stfran At-ftrmidzi, no. 3752, dan dia berkata, "Hasan gharib, kami tidak

mengetahuinya kecuali dari hadits Mujalid."
30to 7'4*7u4ru11Al Hakim (3/4981, dan dia berkata, "Shahih menurut syarat fuy-

Syaikhani."
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juga dialami oleh Thalhah Al Anshari. Diriwayatkan oleh Al
guli-30r1 dari Anas, serupa itu.

Status 'paman' Abu Thalhah bagi beliau adalah dari sisi

ayahnya, Abdullah bin Abdul Muththalib, karena dia dari keturunan

Bani An-Najjar.

' Hadits: Bahwa beliau $ menyebut anak seseorang

sebagai hasil usahanya.

Nanti akan dikemukakan di dalam pembahasan tentang

nafkah.

' Hadits: ."Apabila anak Adam meninggal, maka

terputuslah amalnya kecuali dari tiga.' Al hadits.

Diriwayatkan oleh Muslim, dan telah dikemukakan di dalam

pembahasan tentang wakaf.

* \r e'&. J$ >*)Ll,L*. [t tvv]- r vv,r
'of L-I- ,Jr-',k ,t'i l: JY'!t, :'c-,t1 gJ 'ot,*,

.6, , 
ju {^b'6:r2il

L778-144721. Hadits: Bahwa seorang lelaki berkata
kepada Nabi $, 'Sesungguhnya ayahku meninggal dan

meninggalkan harta, namun dia tidak berwasiat. Apakah
sah baginya bila aku bershadaqah atas namanya?' Beliau
menjawab, "Ya."

3ott 714u" 114^1, Al Hakin (3 / 3521.
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Diriwayatkan oleh An-Nasa'i3012 6"nnu,l sanad shahih daxi

hadits Abu Hurairah. Dan ini juga terdapat di dalam riwayat Muslim

tanpa kalimat: \t;':SV't (dan meningalkan harta).

L779-Perkataan penulis: Aku melihat Al Abbadi

melontarkan perkataan yang membolehkan berkurban atas

narna orang lain, dan dia meriwayatkan suatu hadits

mergenai itu.

Tampaknya dia memaksudkan:

144791. Apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud,301a At-

Tirdmidzi3ol4 dan Al Hakim3ols 6uri hadits Ali: Bahwa dia pemah

berkurman seekor domba atas nama Nabi $, dan seekor domba

lainnya atas nama dirinya ... al hadits.

Di dalamnya disebutkan: [Bahwa beliau]3o1e memerintahkanku

agar aku selalu bekurban atas namanya. Dishahihkan oleh Al Hakim,

dan dia mengatakan di dalam Ulum Al Hadit$ol7, "Orang-orang

lufah meriwayatkpnnya sendirian. "

Di dalam sanadnya terdapat Hanasy bin Rabi'ah, dia in bukan

Hanasy bin Al Harits. Dia diperselisihkan perihalnya. Demikian juga

Syarik Al Qadhi An-Nakha'i.

Ibnu Al Qaththan3O18 $stlG16, "Gurunya dalam hal ini adalah

Abu Al Hasna', perihalnya tidak diketahui." 
:..

Aku katakan: Mengenai hal ini ada hadits lainnya:

3012 Surun 4n-Nasa'i, no.3552.
3013 sunan Abu Daud, no.2790.
3oL4 6w7an At'Tirmidzi, no. 1495.
so15' iulustadrak Al Hakim, 4/229_230.

. 3016 p66 naskah ; dan g.
. 3017 7,4"'ri1"t ulum Al Hadits,h.97.

3018 p1 dalam kgn Al Wahm wa Al lham,2/784.
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144741. Dari Abu Raf', bahwa Nabi $ berkurban seekor

domba atas nama dirinya dan seekor domba lainnya atas nama

umatnya. Diriwayatkan oleh Al Bazzafo9 dan yang lainnya.

jLj *'t {.\'t e'rf ,Ll-.[ttv"] -\vA'.
.92)1,Ju, lUtt ,!-;;{J- 6 ,S* :}i!

l78L-lW75l. Hadits: Bahwa beliau t U"o.Uau
kepada Hindun, "Ambillah apa yang mencukupimu dan

analanu dengan cana tmng ma'ruf-"

Muttafaq ,lrilfozo dari hadits Aisyah.

' Hadits lbnu Umar: Dalam perang Mu'tah
Rasulullah t mengangkat Zaid bin Harits sebagai

komandan, dan beliau bersaMa, 'Jika dia gugw maka
(dipimpin oleh) Ja'far, jila Ja'far gugur maka (dipimpin
oleh) Abdullah bin Rawahah-"

Diriwayatkan oleh Al Bukhari, dan telah dikemukakan 
'di

dalam pembahasan tentang perwakilan (berwakil).

t78t-lK76l. Hadits: Bahwa seorang anak3ozl dari
Ghassan tengah didatangi kematian, dia berusia sepuluh
tahun, lalu dia mewasiatkan untuk anak perempuan
seorang pamannya, padahal dia mempunyai ahli waris.

3ol9 Kasyf Al,4star, no. 7208.
3020 57u1ii1i 41Bul<hari, no.221l dan Slmhih Muslim, no. 1714.
sozt 1674491.
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Lalu kasus inifizz diajukan kepada l.Jmar, maka dia
membolehkan wasiatnya.

yu1iL3o23 dari hadits Amr bin Amr bin Sulaim [Az-Zuraqit,302a

bahwa dia berkata kepada Umar bin Khaththab,"Sesungguhnya di

sini adalah seorang anak lelaki yang belum baligh dari Ghassan,

sementara ahli warisnya di Syam. Anak itu memiliki harta, namun

tidak ada kerabatnya di sini selain anak perempuan seorang

pemannya." Maka Umar berkata, "Hendaklah dia berwasiat unfuknya

..." al hadits.

Dia juga meriwayatkannya dari jalur lainnya,3025 di dalamnya

disebutkan: Bahwa anak lelaki itu berusia {ua belas tahun, atau

sepuluh tahun.

Al Baihaqi3025 berkata, "Asy-Syafi'i mengaitkan pendapat

yang membolehkan wasiatnya anak kecil dan pengurusannya dengan

kevalidan khabar dari Umar, karena sanadnya terputus, dan Amr bin

Sulaim tidak pemah berjumpa dengan Umar.

Aku katakan: Ibnu Hibban menyebutkan di dalam Tsiqal>

ny63o27. Bahwa ketika Umar terbunuh, saat itu dia sudah baligh.

Tampaknya dia mengambilnya dari perkataan Al Waqidi302a,

bahwa ketika Umar terbunuh, saat ifu dia telah mencapai usia baligh.

3022 gidalam naskah p dicantumkan: kisah. :''
3023 Al Muthththa' Al Imam Maliken62l.
s024 pi dalam naskah aslinln dicantumkan: Adz-Dzuraqi, dengan dzaal, se-dangl<an

png dicantumkan di sini dari naskah; dan g.
3025 Al Muwaththa' Al Imam Malik, di tempat lang sama dengan yang tadi.
3026 4" Srrun Al Kubm,6/282.
3027 46-7sinpt, 5/167.
3028 p"-1Lian penulis menisbatkanryn kepada Al Waqidi, sementara hal itu

terdapat di dalam Ath-Thabqat Al Kubn,5/72 dan perkataan Sa'd sendiri,

dan tidak dinisbatkan kepada Al Waqidi. Tampaknyn pengarang menukilnya
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L782-144771. Hadits: Bahwa Utsman membolehkan
wasiat anak kecil yang berusia sebelas tahun.

Aku tidak menemukannya.

Aku katakan: Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibu53029 6urg

jalur Az-Zuhri: Bahwa Utsman membolehkan ... lalu dia menyebutkan

persis seperti itu.

L783-144781. Hadits: Bahwa Shafgyah mewasiatkan
tiga puluh ribu untuk saudara laki{akinya, dan dia seorang
yahudi.

Al Baihaqi3030 6ur1 hadits lkrimah: Bahwa Shafiyyah berkata

kepada seorang saudaranya lyang yahudil,3031 "Masuk Islamlah

engkau, niscaya engkau mewarisiku." Lalu hal ini dikemukakan
kepada kaumnya, maka mereka berkata, "Apakah engkau akan

menjual agamamu dengan keduniaan?" Maka dia pun menolak
memeluk Islam, maka Shafiryah meurasiatkan untuknya
sepertiga.3o32

Dari jalur Ummu Alqamah: Bahwa Shafiyyah mewasiatkan

untuk saudara laki-lakinya yang yahudi, dan meu;asiatkan seribu dinar
untuk Aisyah. Dia menyerahkan wasiatnya kepada Abdullah bin

dengan perantaman Al Hafizh Al Muzi di dalam Tahddb Al l{amar, zz/s6,
karena dia menyandarkannln kepada Al Waqidi.

3o2e Mushannaf lbni Abu Sjaibh, no. 10897.
3o3o 4" Srrun Al Kubra(6/28U.
3031 Puri naskah ; dan g.
3032 p1 dalam naskah aslinya dicanfumkan: "lalu mewasiatkan sepertiga unfuk

ibunya," sedangkan yang dicanfumkan di sini dari naskah p dan g.
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Ja'far,3o3s lalu [anak]sos+ saudaranya meminta wasiat itu, lalu

Abdullah3oss mendapatinya telah merusaknya, maka Aisyah berkata,

"Berikan kepadanya seribu dinar yang [diwasiatkan]3oss oleh bibinya

untukku."

L784-1447g1. Hadits [Alilsosz''Aku mewasiatkan

seperlima adalah lebih aku sukai daripada aku

mewasiatkan seperempat. Dan aku mewasiatkan

seperempat lebih aku sukai daripada aku mewasiatkan

sepertiga.'

Al Baihaqi3038 6uri hadits Al Harits, dari Ali, dengan kalimat

yang kedua, dan tambahan: "Maka barangsiapa berwasiat dengan

sepertiga, maka dia tidak dapat meninggalkan (warisan:."

Al Harits perawi dha'if.

't44801. Dia juga meriwayatkan3o3e dari lbnu Abbas, [bahwa

.dialsO+O berkata, "Orang yang mewasiatkan seperlima lebih utama

daripada orang yang mewasiatkan seperempat." Al hadits'

3033 lbid, di tempat lnng sama.
3O3a pi dalam As-Sunan At Kubm disebutkan: kepada salah seorang anak

Abdullah bin Ja'far.
30s5 pi dalam naskah aslinya dicantr:mkan: lr-, (dari.l, sedangkan pembetulannya

dari naskah I dan 6.
3036 pi dalam As^Swan At Kubn dicantumkan: mewasitkan, sedangkan yang

dicantumkan di sini dari naskah p dan 3.
3037 puri naskah; dan g.
3038 4t-guru, Al Kubn(6/2701.
3039 Aslsunan Al Kubn, di tempat yang sama-
3040 puri'nuskah; dan g.
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1785-14487. Hadits Ali: Bahwa dia menetapkan
(pelunasan) hutang sebelum (pembagian) warisan.

Ahmad3Ml dan para penyusun kitab-kitab .Sunarfu2 dart

hadits Al Harits, darinya.

Al Bukhari mengemukakannya secara mubllaq.Sw l,-aftaz

mereka: sebelum wasiat.

Walaupun Al Harits ini dha'if, namun iima' [terjadi]3M sesuai

dengan apayang dia riwayatkan.

' Hadits Aiqlah bersama Abu Bakar mengenai hibah
yang diterima.

Telah dikernukakan di dalam pembahasan tentang hibah.

' 1786-144821. Hadits Mu'adz: Bahwa dia berkata
dalam sakitnya yang mengantarnya kepada kematian,
"Nikahkahlah aku, agar aku tidak berjumpa dengan Allah
dalam keadaan membujang.'

Al Baihaqiso'ls dari hadits Al Hasan, darinya, secara mursal.

Disebutkan juga oleh Asy-Syafi'i30'16 dahm bentuk berita yang sampai

kepadariya.

Soar 14*ro4 Al Imam Ahmad,lng, 13L, !4.
3042 Sunan At-nmida', no.2@4 dan Sunan tbni ll'kjah, no. Z7lS.
3043 p1 dalam kitab wasiat, bab penalnrilan firman Allah Ta'ala: "(pernhgian-

pemfugian tercebut) saudah dipanuhtnSa tnsiat lang dia buat (dan) squdah
dib3arhubngnla." (Qs. An-Nisaa' [4]: 11).

30'14 Di dalam naskah aslinp dicanfumkan: !Jr:1, sedangkan yang dicani:mkan di
sini dari naskah I dan g.

3045 4"-5*un Al Kubra, Ma rifat rts^1unan wn N Aaar, no. 8930.
30'16 Pi datam Al Umm(4/1031.
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Perhatian:

Dalam sebagian naskah Ar-Rafi'i dicantumkan "Mu'awiyah"

sebagai pengganti "Mu'adz", itu keliru.

L787-144831. Hadits Ubnulaoaz Umar: Dia memulai

wasiat dengan pemerdekaan budak.

Al Baihaqiso+3 dari hadits Asy'ats, dari Nafi', darinya, dengan

redaksi ini secara mauquf.

i,S;i'Jl,#t i # q*.[t t,rt]-r v,rn

.*)t e Faurl:t4'ol'-^!tr .*;
L788-144841. Hadits Sa"id bin Al Musayyib: Bahwa

dia berkata, 'Telah berlaku As-Sunnah, unfuk memulai

dengan pemerdekaan budak dalam wasiat-'

Al Baihaqi.sme

1789-144851. Hadits Umar: Bahwa dia memutuskan

pada orang gang mewasiatkan pemerdekaarr budak dan

lainnyai dengan pembagian adil.

3047 Dari naskah t dan C.
3048 4*.5*uo Al Kubn,5/277.
304e As-Su1an Al Kubm,6/276-277.
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At Baihaqi3050 6uri hadits Muiahid, dari Umar, dia berkata,

"Jika ada wasiat dan pemerdekaan, maka berbagilah kalian dengan

adil."

Di dalam sanadnya terdapat Laits bin Abu Sulaim, dia dha'if.

Dia juga meriwayatkan riwayat seperti itu dari lbnu Sirin.

LT9IO-144851. Hadits: Bahwa Umamah binti Abu Al
'Ash diam, maka dikatakan kepadanya, 'Untuk fulan
sekian, untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian?" Maka
dia pun mengisyaratkan ya. Maka hal i1u3051 dijadikan
sebagai wasiat.

Disebutkan oleh Asy-Syafi'i dan Al Muzani darinya.

Mengenai hal ini ada:

11/1871. Hadits Anas di dalam 4"6 Shrhit;uinilosz. Bahwa

seorang yahudi menggencet kepala seorang budak perempuan, lalu

dikatakan (kepada budak tersebut), "Apakah si fulan yang

membunuhmu?" ... al hadits.

LV9l-144881. Hadits Umar: Seseorang boleh
merubah wasiatnya sekehendaknya.

Ibnu Hazm3053 6uri jalur Al Hajjaj bin Minhal, dari Hammam,

dari Qatadah, dari Amr bin Sgu'aib, dari Abdullah bin Abu Rabi'ah:

Bahwa Umar berkata, "Seseorang boleh berbicara apa yang

3o5o A"gr-n Al Kubm, ilZlZ.
zosr 1974491.
3052 51ru1r11i 41Bti<hari, no.2413 dan Shahih Muslim, no.1612.
3053 Al Muliala (g /3411.
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dikehendakinya di dalam wasiatnya, dan dia memiliki wasiat itu

sampai pada akhimya."

L792-144891. Hadits Aisyah seperti itu.

Ad-Daraqulfipi3osa dan Al Baihaqi3oss dari jalur Al Qasim,

darinya, dia berkata, "Hendaknya seseorang menuliskan di dalam

wasfatnya: Jika terjadi suatu kejaian terhadapku sebelum aku

merubah wasiatku ini ..."

'jgJ ,,-k')l 131 :r,J,!,,^1 i.t e*y . [t r r .]- t vtr
.ltt * ryt:'ilt Jl: ;Y,sl' a ey ,i>,

ll7g3-l44g[l. Hadits lbnu Mas'ud: Bahwa dia

berwasiat lalu menuliskan: 'Wasiatku ini kepada Allah
Ta'ala, serta kepada Az'Zubair dan anaknya, Abdullah."

Al Baihaqi3os6 dengan sanad hasan, darinya, dengan lafazh ini

disertai tambahan.

' Hadits: Bahwa Umar berurasiat kepada Hafshah.

Abu Daud dari jalur Nafi', dari Ibnu -.Umar. Telah

dikemukakan di awal pembahasan tentang wakaf.

3os4 Sman Ad-Danquthni (4/7511.
3055 ls-gu,?2tl Al Kubn(6/2871.
30E6 As-Sanan Al Kubm (6/282-283',.
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L794-1449L1. Hadits: Bahwa Fathimah berwasiat
kepada Ali, dan bila terjadi sesuatu padanya, maka kepada

[kedua anakny3;sosz.

Aku tidak melihatnya.

' Hadits Umar dan Ali, bahwa keduanya
mengatakan, 'Sempurnanya haji dan umrah adalah

berihram untuk keduanya dari tengah keluargamu.'

Telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang haji.

L795-144921. Perkataan penulis: Dan jika dia
memiliki seorang anak laki{aki, tiga anak perempuan dan
kedua orang tua, lalu dia mewasiatkan sebesar bagian
anak laki-laki, maka masalah sah dari tiga puluh tiga tanpa
wasiat, maka bagian anak laki{aki [menjadil3os8 delapan,
sehingga dibagi menjadi tiga puluh delapan bagian.

Dia berkata, "Dan kau lihat benfuk ini dari Ali."

Aku katakan: Aku tidak melihatnya.

' Hadits Umar: Bahwa dia melipat gandakan upeti
atas kaum nashrani Bani Taghlib.

Akan dikemukakan di dalam pembahasan tentang upeti.

3057 p1 dalam naskah aslinyn dan naskah H dicantumkan: "anakn1n" datam

a bentuk kata tunggal, sedangkan ynng dicantumkan di sini dari naskah; dan

' Al BudrAt Munir,T/2g2.
3058 Puri naskah p dan g.
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1796-144931. PerkatoaDnld: Tentang Utsmaniyyah,

ketika disebutkan pencetakan dinar dan dirham, dia

menyebutkan dari Ustadz Abu Manshur, bahwa disebut

utsmanilryah karena utsman bin Abu Rabi'ah Al Bahili

pernah mempergunakanya

Aku belum menemukan sanadnYa.

L797'Perhataannya: Dan pada sebagian (ucapan)

tasbih: Maha Suci Dzat yang mengetahui penghalang yang

tuli.

Aku iuga tidak melihat riwayat ini.

:.Er'


